Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony (tisk 699)
(sloučení tisku 699 s tiskem 980)
1. Název zákona zní: „Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony“.
2.

V části druhé se před novelizační bod 1 vkládají nové novelizační body A až C, které znějí:

„A. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Pro účely uvedené ve větě první může
za podmínek stanovených zvláštním zákonem požadovat údaje, které jsou předmětem
bankovního tajemství, také orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku
z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci
mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti13).“.
CELEX: 32019L1153
Poznámka pod čarou č. 13 zní:
„13) Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro
vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování
a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.“.
B. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a bez zbytečného odkladu
se o tom informuje osoba, o jejíž údaj jde“.
C. V § 55 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O postupu podle věty páté orgán činný
v trestním řízení bez zbytečného odkladu svědka informuje.“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
3.

V části druhé se za dosavadní novelizační bod 2 vkládají nové novelizační body A, B a 3C,
které znějí:

„A. V § 88a odst. 1 se slovo „nosiči“ nahrazuje slovy „neoprávněného zásahu do počítačového
systému nebo nosiče“.
B. V § 103a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně i v případě, kdy ochranné léčení nebo
zabezpečovací detence byly uloženy osobě, která se dopustila činu jinak trestného.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
3C. V § 120 odst. 2 se za větu první vkládá věta „V rozsudku se uvede též údaj o jeho státní
příslušnosti, není-li obžalovaný státním příslušníkem pouze České republiky, nebo
informace, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost nepodařilo
zjistit.“.
CELEX: 32019L0884
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CELEX: 22020A1231(01)“.
Následující novelizační body se přečíslují.
4.

V části druhé se za dosavadní novelizační bod 5 vkládá nový novelizační bod 4A, který zní:

„4A. V § 177 písm. b) se za slovo „bydliště,“ vkládají slova „údaj o jeho státní příslušnosti,
není-li obviněný státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informaci, že je osobou
bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost nepodařilo zjistit, a“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
5.

Za část druhou se vkládají nové části třetí a čtvrtá, které včetně nadpisů znějí:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. IV

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. …/2021 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, včetně údaje o její státní
příslušnosti, není-li státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informace, že je
osobou bez státní příslušnosti nebo že se její státní příslušnost nepodařilo zjistit“.

CELEX: 32019L0884
CELEX: 22020A1231(01)
2.

V § 4a odst. 1 se za slova „státu Evropské unie“ vkládají slova „nebo Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“)“ a slova „jinými
členskými státy Evropské unie“ se nahrazují slovy „těmito státy“.

CELEX: 22020A1231(01)
3.

V § 4a odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo Spojeným královstvím“.

CELEX: 22020A1231(01)
4.

V § 4a odst. 3, § 10 odst. 5 větě poslední a v § 16f odst. 1 větě druhé se za slovo „unie“
vkládají slova „nebo Spojeného království“.

CELEX: 22020A1231(01)
5.

V § 4a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ustanovení § 4 odst. 4 se použije obdobně.“.

6.

V § 10 odst. 5 větě druhé a v § 16e odst. 2 se slovo „vyloučil“ nahrazuje slovy „nebo
Spojené království vyloučily“.

CELEX: 22020A1231(01)
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7.

V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ve zvláštní části opisu se uvádí též informace o pravomocných odsouzeních
a navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo
Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 3 jiný členský
stát Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.“.
CELEX: 32019R0816
CELEX: 22020A1231(01)
8.

V § 11a odst. 3 větě druhé, § 11a odst. 4 větě druhé, § 11aa odst. 1 větě třetí
a v § 11aa odst. 2 větě druhé se slova „, 3 nebo 4“ nahrazují slovy „a 3“.

9.

§ 13 zní:
„§ 13

(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených
trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl
odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako
na odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané do evidence
Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí jako na odsouzení soudy České republiky.
(2) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která je státním příslušníkem jiného
členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, jsou informace podle § 16g odst. 2,
pokud je tento stát Rejstříku trestů zašle.
(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která měla nebo má bydliště v jiném
členském státě Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem jiného členského státu
Evropské unie, jsou informace podle § 16g odst. 3, pokud o ně tato osoba v žádosti o výpis
požádala a pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle.
(4) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní
formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení
požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10), pokud o něj tato osoba
v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.
(5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu,
jsou veřejně přístupné.“.
CELEX: 32019L0884
CELEX: 32019R0816
CELEX: 32009F0315
CELEX: 22020A1231(01)
10. § 13 zní:
„§ 13
(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených
trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl
odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako
na odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané do evidence
Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí jako na odsouzení soudy České republiky.
(2) Přílohou výpisu jsou též informace o pravomocných odsouzeních a navazujících
údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného
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království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 5 jiný členský stát
Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.
(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní
formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení
požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10), pokud o něj tato osoba
v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.
(4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu,
jsou veřejně přístupné.“.
CELEX: 32019L0884
CELEX: 32019R0816
CELEX: 32009F0315
CELEX: 22020A1231(01)
11. V § 16b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, nejde-li o odsouzení občana
Spojeného království“.
12. V nadpisu hlavy III se slova „s členskými státy Evropské unie“ nahrazují slovy „v rámci
Evropské unie a se Spojeným královstvím“.
13. V § 16d odst. 1 se za slovo „unie6)“ vkládají slova „nebo Spojeného království“.
CELEX: 22020A1231(01)
14. V § 16d odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Rejstřík trestů zašle informace uvedené
v odstavci 1 příslušnému orgánu každého státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem.“.
CELEX: 32009F0315
CELEX: 22020A1231(01)
15. V § 16d se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 znějí:
„(4) Datový záznam, který Rejstřík trestů pořizuje v centrálním systému pro identifikaci
členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích
zemí11), zahrnuje i daktyloskopické otisky osoby, která je státním příslušníkem jiného
než členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní
příslušnost se nepodařilo zjistit, pokud byly sejmuty pro účely trestního řízení nebo pro účely
podle zákona o Policii České republiky, zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
nebo zákona o Vojenské policii.
(5) Pro účely splnění povinnosti manuálního ověření různých totožností podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie zřizujícím rámec pro interoperabilitu mezi informačními
systémy Evropské unie12) v případě shod, které se vyskytnou při pořizování datového záznamu
podle odstavce 4, poskytne Policie České republiky Rejstříku trestů součinnost.
_________
11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým
se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení
(EU) 2018/1726.
12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se
zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční
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spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU)
2019/816.“.
CELEX: 32019R0816
16. Na konci poznámky pod čarou č. 7 se na samostatný řádek doplňuje věta „Příloha LAW-6
kapitola 2 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska na straně druhé z 30. prosince 2020.“.
CELEX: 22020A1231(01)
17. V § 16e odst. 1 a v § 16e odst. 2 se slova „od jiného členského státu Evropské unie“ zrušují.
18. V § 16e odst. 2 se slova „který členský stát Evropské unie“ nahrazují slovy „který stát“.
19. V § 16f odst. 1 se slova „v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence
jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými
státy Evropské unie“ nahrazují slovy „nebo Spojeného království v trestním řízení
a o navazujících údajích zapsaných do jeho evidence o takových odsouzeních, které mu
tento stát zašle“.
CELEX: 22020A1231(01)
20. § 16g zní:
„§ 16g
(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných
odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto
státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení.
(2) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie
nebo Spojeného království, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů příslušný
orgán státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných
odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci
tohoto státu.
(3) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo
která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a
nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis příslušný orgán
členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště nebo jehož byla tato
osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy
a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
(4) Žádost podle odstavce 1 až 3 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři7)
přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského státu
Evropské unie nebo do anglického jazyka, je-li dožádaným státem Spojené království.
(5) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního řízení, pro
které byly vyžádány. Toto omezení se neuplatní, je-li to nezbytné k předcházení
bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.“.
CELEX: 32009F0315
CELEX: 22020A1231(01)
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21. § 16g zní:
„§ 16g
(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných
odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto
státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení nebo
pro jiné účely než pro trestní řízení.
(2) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je státním příslušníkem jiného než
členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní
příslušnost se nepodařilo zjistit, požádá Rejstřík trestů o poskytnutí informací podle odstavce 1
příslušný orgán členského státu Evropské unie, který podle systému pro identifikaci členských
států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí11),
eviduje odsouzení této osoby, ledaže žadatel tento postup vyloučí. Vyloučit tento postup však
nelze v případě, kdy byla žádost o opis nebo výpis podána pro účely výkonu profesní nebo
organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi,
a v případě, kdy žadatelem je osoba, které se žádost týká.
(3) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je státním příslušníkem pouze České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, postupuje Rejstřík trestů obdobně podle
odstavce 2 věty první, pokud o to žadatel požádá; i bez žádosti tak postupuje Rejstřík trestů
v případě, kdy je žádost o opis nebo výpis podána pro účely výkonu profesní nebo organizované
dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi.
(4) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo
Spojeného království, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán
státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních
za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
(5) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo
která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a
nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis příslušný orgán
členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště nebo jehož byla tato
osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy
a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
(6) Žádost podle odstavců 1 až 5 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři7)
přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského státu
Evropské unie nebo do anglického jazyka, je-li dožádaným státem Spojené království.
(7) Informace získané podle odstavců 1 až 3 lze použít pouze pro účel, pro který byly
vyžádány; informace získané pro jiné účely než pro trestní řízení lze použít pouze za podmínek
stanovených příslušným orgánem. Toto omezení se neuplatní, je-li to nezbytné k předcházení
bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.“.
CELEX: 32019R0816
CELEX: 32009F0315
CELEX: 22020A1231(01)
22. Na konci poznámky pod čarou č. 8 se na samostatný řádek doplňuje věta „Příloha LAW-6
kapitola 1 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským
společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska na straně druhé z 30. prosince 2020.“.
CELEX: 22020A1231(01)
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23. V poznámce pod čarou č. 8 se věta
parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze
rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud
třetích zemí a o Evropský informační
rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.“.

první nahrazuje větou „Směrnice Evropského
dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové
jde o výměnu informací o státních příslušnících
systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje

CELEX: 32019L0884
Čl. V
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 16g odst. 2 a 3 zákona č. 269/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použijí až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného
rozhodnutím Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají
informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti
(ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů,
a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.
CELEX: 32019R0816
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VI
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.,
zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 588/2020 Sb. a zákona č. …/2021 Sb., se mění takto:
1.

V § 49 odst. 4 písmeno f) zní:

„f) u fyzické osoby, která je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie, informaci, ve kterém jiném členském státě Evropské unie se v posledních
3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, a výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů
vedené v jiném než členském státě Evropské unie, ve kterém se v posledních 3 letech
zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší než 3 měsíce,“.
2.

V § 49 se na konci odstavce 4 doplňují nová písmena g) a h), která znějí:

„g) u fyzické osoby, která je státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie,
osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, výpis
z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené v jiném než členském státě Evropské unie,
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ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být
starší než 3 měsíce,
h) u právnické osoby výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých
má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců vykonávala
činnost nebo měla sídlo, který nesmí být starší než 3 měsíce.“.
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 49 odst. 4 písm. f) až h) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN
stanoveného rozhodnutím Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států,
jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti
(ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým
se mění nařízení (EU) 2018/1726. Do dne zahájení provozu ECRIS-TCN se postupuje
podle § 49 odst. 4 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.
Následující části se přeznačí, následující články se přečíslují.
6.

Za dosavadní část třetí (nově označenou jako část pátá) se vkládají nové části šestá a sedmá,
které včetně nadpisů znějí:
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. IX

V § 5a odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb.,
se slova „poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení
počítače z nedbalosti“ nahrazují slovy „neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo
nosiče informací z nedbalosti“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl. X
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/201 Sb.,
zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb.,
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.
a zákona č. …/2021 Sb., se mění takto:
1.

V § 65 odst. 5 se slovo „zlikviduje“ nahrazuje slovem „vymaže“.

2.

Za § 65 se vkládá nový § 65a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 51 zní:
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„§ 65a
Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
(1) Policie sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají
informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie51), daktyloskopické otisky osoby, která není státním
příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti nebo
osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání trestného
činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její
daktyloskopické otisky sejmuty podle § 65 odst. 1 písm. a) až c). Ustanovení § 65 odst. 2 až 4
se použijí obdobně.
(2) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí
pro účely podle odstavce 1.
_________
51)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým
se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení
(EU) 2018/1726.“.
CELEX: 32019R0816
3.

V § 88 písm. a) se slovo „zlikvidovány“ nahrazuje slovem „vymazány“.
Čl. XI
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 65a zákona č. 273/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím
Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816,
kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU)
2018/1726.
CELEX: 32019R0816“.
Následující části se přeznačí, následující články se přečíslují.
7. V dosavadní části čtvrté (nově označené jako část osmá) se před novelizační bod 1 vkládá
nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 7 odst. 1 a v § 312c odst. 2 se za slovo „náčiní“ vkládají slova „a zařízení určeného
k neoprávněnému získání platebního prostředku“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
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8. V dosavadní části čtvrté (nově označené jako část osmá) se za dosavadní novelizační bod 3
(nově označený novelizační bod 4) vkládá nový novelizační bod A, který zní:
„A. V § 102a odst. 1 se slovo „nosiči“ nahrazuje slovy „neoprávněného zásahu do počítačového
systému nebo nosiče“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
9. V dosavadní části čtvrté (nově označené jako část osmá) se za dosavadní novelizační bod 4
(nově označený novelizační bod 6) vkládají nové novelizační body A až Q, které znějí:
„A. V § 120 se slova „počítačových informací nebo dat, zásahu do programového vybavení
počítače nebo provedením jiné operace na počítači“ nahrazují slovy „dat uložených
v počítačovém systému nebo na nosiči informací, zásahu do programového
nebo technického vybavení počítačového systému nebo provedením jiné operace
v počítačovém systému“.
B. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který včetně nadpisu zní:
„§ 136a
Počítačový systém
Počítačovým systémem se rozumí zařízení anebo skupina vzájemně propojených
nebo přidružených zařízení, z nichž jedno nebo více provádí na základě programu automatické
zpracování dat. Počítačovým systémem se rozumí i data uložená, zpracovaná, opětovně
vyhledaná nebo přenesená tímto zařízením anebo skupinou zařízení za účelem jeho nebo jejich
provozu, použití, ochrany a údržby.“.
CELEX: 32013L0040
C. V § 182 odst. 1 písm. c) a v § 182 odst. 5 písm. c) se slovo „počítačových“ zrušuje.
D. V § 182 odst. 1 písm. c) se slovo „počítačová“ zrušuje.
E. V § 183 odst. 1 se slova „počítačových dat“ nahrazují slovy „dat uložených v počítačovém
systému nebo na nosiči informací“.
F. V nadpisu § 230 se slovo „nosiči“ nahrazuje slovy „neoprávněný zásah do počítačového
systému nebo nosiče“.
G. V § 230 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „získá přístup k počítačovému systému
nebo k nosiči informací a“ nahrazují slovy „zasáhne do počítačového systému nebo nosiče
informací tím, že“.
H. V § 230 odst. 2 písm. d) se za slovo „vloží“ vkládají slova „nebo přenese“.
CELEX: 32013L0040
I. V § 230 odst. 2 písm. d), § 232 odst. 1 písm. b), § 264 odst. 2 a v § 267 odst. 2 se slovo
„počítače“ nahrazuje slovem „počítačového systému“.
J. V § 230 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) spáchá-li takový čin proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad
na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních
životních potřeb obyvatel,“.
CELEX: 32013L0040
CELEX: 32017L0541
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K. V § 231 odstavec 1 zní:
„(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá
nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně
počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě
elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části
nebo k neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek,
pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části,
v úmyslu, aby jich bylo užito ke spáchání trestného činu porušení tajemství dopravovaných
zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo trestného činu neoprávněného přístupu
k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče
informací podle § 230 odst. 1 nebo 2, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
propadnutím věci nebo zákazem činnosti.“.
CELEX: 32013L0040
CELEX: 32019L0713
L. Nadpis § 232 zní:
„Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti“.
M. V § 234 odst. 1 se slovo „držitele“ nahrazuje slovem „uživatele“ a slova „jiného, zejména
nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze,
příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu“ se nahrazují slovy „, který
umožňuje výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků anebo virtuálních aktiv
používaných namísto peněžních prostředků (dále jen „platební prostředek“) a který náleží
jinému“.
CELEX: 32019L0713
N. Na konci nadpisu § 236 se doplňují slova „a zařízení určeného k neoprávněnému získání
platebního prostředku“.
O. V § 236 odst. 1 se za slovo „vyrobí,“ vkládají slova „uvede do oběhu, doveze, vyveze,
proveze,“ a slova „anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění
platebních prostředků“ se nahrazují slovy „anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání,
pozměnění nebo neoprávněnému získání platebního prostředku“.
CELEX: 32019L0713
P. V § 311 odst. 1 písm. e) se za slovo „vložením“ vkládají slova „nebo přenosem“ a za slova
„nosič informací“ se vkládají slova „, učiněním jiného zásahu do programového
nebo technického vybavení počítačového systému nebo jiného technického zařízení
pro zpracování dat“.
CELEX: 32017L0541
Q. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů
v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového
rozhodnutí Rady 2001/413/SVV.“.“.
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10. Za dosavadní část čtvrtou (nově označenou jako část osmá) se vkládají nové části devátá
a desátá, které včetně nadpisů znějí:
„ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl. XIII
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb.,
se mění takto:
1.

Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:
„§ 34a

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
(1) Inspekce sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22), daktyloskopické otisky osoby, která není
státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti
nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání
trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její
daktyloskopické otisky sejmuty podle § 34 odst. 1. Ustanovení § 34 odst. 2 až 5 se použijí
obdobně.
(2) Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí
pro účely podle odstavce 1.
_________________
22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se
zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU)
2018/1726. “.
CELEX: 32019R0816
2.

V § 53 písm. a) se slovo „zlikvidovány“ nahrazuje slovem „vymazány“.
Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 34a zákona č. 341/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím
Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816,
kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU)
2018/1726.
CELEX: 32019R0816
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ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Čl. XV
V § 4 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. a zákona č. 455/2016 Sb., se za slovo „náčiní“
vkládají slova „a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku“. “.
Následující části se přeznačí, následující články se přečíslují.
11. V dosavadní části páté (nově označené jako část jedenáctá) se před novelizační bod 1
vkládají nové novelizační body A až C, které znějí:
„A. V nadpisu části první se slova „A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH
POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ“ nahrazují slovy „A NĚKTERÝCH
DALŠÍCH OSOB V SOUVISLOSTI SE SPÁCHÁNÝM TRESTNÝM ČINEM
A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH JIM POMOC“.
B. V § 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a některých dalších osob v souvislosti
se spáchaným trestným činem“.
C. V § 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a některým dalším osobám v souvislosti
se spáchaným trestným činem“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
12. V dosavadní části páté (nově označené jako část jedenáctá) dosavadní novelizační bod 1
(nově označený jako novelizační bod 4) zní:
„4. V § 2 odst. 2 se slovo „majetková“ nahrazuje slovem „škoda“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „nebo měl obohatit“.“.
13. V dosavadní části páté (nově označené jako část jedenáctá) se za dosavadní novelizační bod
1 vkládají nové novelizační body A až S, které znějí:
„A. Na konci nadpisu hlavy II se doplňují slova „a některých dalších osob v souvislosti
se spáchaným trestným činem“.
B. V § 4 větě první se za slova „poskytují obětem“ vkládají slova „a osobám jim blízkým,
kterým vznikla v důsledku spáchání trestného činu na oběti škoda nebo nemajetková újma,
(dále jen „dotčená osoba blízká“)“.
CELEX: 32012L0029
C. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dále
poskytují právnickým osobám, na kterých byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů
umožňujících jejich identifikaci, v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto
zákonem právní informace a právní pomoc, zaměřené zejména na zneužití údajů umožňujících
identifikaci právnické osoby, včetně ochrany jejího názvu a pověsti.“.
CELEX: 32019L0713
D. V § 5 odst. 2 se slova „jiným obětem“ nahrazují slovy „jiným osobám“.
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E. V § 6 odst. 1 se za slovo „oběti“ vkládají slova „a dotčené osobě blízké“ a slovo „její“
se nahrazuje slovem „jejich“.
CELEX: 32012L0029
F.

V § 6 odst. 2 se slova „obětem podle tohoto zákona mohou za úplatu“ nahrazují slovy
„podle tohoto zákona mohou“.

G. V § 6 odst. 3 se slova „obětem trestných činů“ nahrazují slovy „oběti, dotčené osobě blízké
a právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících
její identifikaci,“.
CELEX: 32019L0713
CELEX: 32012L0029
H. § 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Přístup k informacím
Oběť a právnická osoba, na které byl spáchán trestný čin, (dále jen „dotčená právnická
osoba“) mají v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které se týkají
věci, v níž byl na nich spáchán trestný čin; obdobné právo má i dotčená osoba blízká.“.
CELEX: 32019L0713
I. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
„§ 8a
Informace poskytované Policií České republiky, policejním orgánem a státním zástupcem
některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem
(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu
s dotčenou osobou blízkou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené v § 8 odst. 1 písm. b);
tyto informace poskytne této osobě i státní zástupce, přijímá-li její oznámení o skutečnostech
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Informace podle věty první se poskytují
písemně i ústně.
(2) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu
s dotčenou právnickou osobou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené v § 8 odst. 1
písm. a), d), e) a j) a informaci o tom, u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může
požádat o informace podle § 11 odst. 1; zároveň jí předá kontakt na tento orgán.
(3) Právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů
umožňujících její identifikaci, informuje Policie České republiky nebo policejní orgán
při prvním kontaktu s ní i bez žádosti také o tom, na které subjekty zapsané v registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc,
a předá jí kontakty na tyto subjekty.
(4) Přijímá-li oznámení dotčené právnické osoby o skutečnostech nasvědčujících tomu,
že byl spáchán trestný čin, státní zástupce, poskytne dotčené právnické osobě i bez žádosti
informace uvedené v § 8 odst. 1 písm. d) a jde-li o právnickou osobu, na které byl spáchán
trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci, také informace
podle odstavce 3.
(5) Informace podle odstavců 2 až 4 se poskytují písemně.“.
CELEX: 32019L0713
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J.

V nadpisech § 9 a 10 se slovo „oběti“ zrušuje.

K. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytne
dotčené osobě blízké a právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití
údajů umožňujících její identifikaci, informaci o službách, které poskytuje, a jejich rozsahu,
včetně informace, zda je služba poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby
neposkytuje, odkáže tuto osobu na jiný subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci
obětem trestných činů, který požadovanou službu poskytuje.“.
L.

V § 10 odst. 1 se slova „oběti i bez žádosti“ nahrazují slovy „i bez žádosti oběti“.

M. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, dotčené osobě blízké informace podle
§ 8 odst. 1 písm. b) a dotčené právnické osobě informace podle § 8 odst. 1 písm. a);
právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících
její identifikaci, informuje také o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a předá jí
kontakty na tyto subjekty“.
CELEX: 32019L0713
N. Na konci nadpisu § 11 se doplňují slova „a dotčené právnické osobě“.
O. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „oběti“ vkládají slova „nebo dotčené
právnické osoby“.
CELEX:32019L0713
P. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Odstavce 3 až 6 se použijí obdobně i v případě, kdy ochranné léčení
nebo zabezpečovací detence byly uloženy osobě, která se dopustila činu jinak trestného.“.
Q. § 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací
(1) Oběť a dotčenou osobu blízkou je třeba informovat srozumitelným způsobem
se zohledněním jejich věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu
včetně psychického stavu; jednotlivé informace se oběti a dotčené osobě blízké poskytnou
v rozsahu, který odpovídá jejich konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost
trestného činu. Informace podle § 9 a § 10 odst. 1 musí být oběti a dotčené osobě blízké
poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty
alespoň písemně.
(2) Prohlásí-li oběť nebo dotčená osoba blízká, že nechce být informována, orgány činné
v trestním řízení informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout k řádnému
uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti nebo dotčené osoby blízké
o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom musí být oběť a dotčená
osoba blízká poučeny.
(3) Dotčené právnické osobě se informace poskytují písemně.“.
CELEX: 32012L0029
R. Na konci textu § 16 se doplňují slova „a bez zbytečného odkladu o tom informuje osobu,
o jejíž údaje jde“.
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S. V § 18 odst. 1 větě první se za slovo „oběti“ vkládají slova „, zejména týkající
se předchozích sexuálních vztahů a chování oběti,“.
Následující novelizační body se přečíslují.
14. V dosavadní části páté (nově označené jako část jedenáctá) se za dosavadní novelizační
bod 14 vkládají nové novelizační body A až I, které znějí:
„A. Na konci nadpisu hlavy III se doplňují slova „a některým dalším osobám v souvislosti
se spáchaným trestným činem“.
B. V § 38 odst. 1 větě první se za slovo „činů“ vkládají slova „a některým dalším osobám
v souvislosti se spáchaným trestným činem“.
C. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:
„§ 46a
Ustanovení § 39 až 46 se použijí obdobně na podporu a činnost subjektů poskytujících
pomoc dotčeným osobám blízkým nebo právnickým osobám, na kterých byl spáchán trestný
čin na základě zneužití údajů umožňujících jejich identifikaci.“.
D. V § 47 odst. 1 se za slova „v právní pomoci“ vkládají slova „obětem a dotčeným osobám
blízkým“.
E. V § 47 odst. 2 písm. d) se za slovo „obětí“ vkládají slova „a dotčených osob blízkých“.
F. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo zapíše do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů na jeho
žádost také advokáta pro služby spočívající v právní pomoci právnické osobě, na které byl
spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci. Žádost obsahuje
okruh právnických osob, kterým budou služby poskytovány, a dále náležitosti uvedené
v odstavci 2 písm. a), c) a e).“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
G. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, včetně subjektů poskytujících
služby psychologického a sociálního poradenství dotčeným osobám blízkým“.
H. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, včetně akreditovaných subjektů
poskytujících pomoc některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným
činem“.
I.

V § 48 odstavec 3 zní:

„(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje údaje podle § 42 odst. 2
a § 47 odst. 2 a 3, v případě subjektů akreditovaných pro poskytování právních informací
i informaci o počtu odborně způsobilých osob podle § 40 odst. 3 a v případě subjektů podle
§ 39 odst. 2 údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování
sociálních služeb. Na žádost subjektu se v registru uvede jeho telefonní číslo, adresa
pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj nebo adresa jeho internetových
stránek. Byla-li subjektu udělena akreditace pro poskytování služeb jiné osobě než oběti, uvede
se v registru okruh osob, kterým budou služby poskytovány. U středisek Probační a mediační
služby se uvádí adresa střediska. Poskytuje-li subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci
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obětem trestných činů právní informace a právní pomoc zaměřené na zneužití údajů
umožňujících identifikaci právnické osoby, vyznačí se tato skutečnost v registru.“.
CELEX: 32019L0713“.
15. Za dosavadní část pátou (nově označenou jako část jedenáctá) se vkládá nová část dvanáctá,
která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XVII
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské
policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.
a zákona č. …/2021 Sb., se mění takto:
1.

Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29 zní:
„§ 11b

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
(1) Vojenská policie sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie29), daktyloskopické otisky osoby, která není
státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní příslušnosti
nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání
trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její
daktyloskopické otisky sejmuty podle § 11a odst. 1. Ustanovení § 11a odst. 2 až 4 a 6 se použijí
obdobně.
(2) Vojenská policie osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou
zapotřebí pro účely podle odstavce 1.
_________________
29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se
zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU)
2018/1726. “.
CELEX: 32019R0816
2.

V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 17 odst. 1 se slovo „zlikviduje“ nahrazuje
slovem „vymaže“.

3.

V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zlikvidovat“ nahazuje slovem „vymazat“.

4.

V § 17 odst. 2 se slovo „nezlikviduje“ nahrazuje slovem „nevymaže“.
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Čl. XVIII
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 11b zákona č. 300/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím
Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816, kterým se
zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU)
2018/1726.
CELEX: 32019R0816“.
Následující části se přeznačí, následující články se přečíslují.
16. Dosavadní část sedmá (nově označená jako část čtrnáctá) včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XX
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení
čl. III bodů 3C a 4A, čl. IV bodů 1, 7, 8, 10, 15, 21 a 23, čl. V a částí čtvrté, sedmé, deváté
a dvanácté, které nabývají účinnosti dnem 28. června 2022.
CELEX: 32018R1805
CELEX: 32018L1153
CELEX: 32019L0713
CELEX: 32019R0816
CELEX: 32019L0884
CELEX: 32013L0040
CELEX: 32012L0029
CELEX: 32017L054“.
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Odůvodnění
Obsah tohoto pozměňovacího návrhu v podstatě pouze přejímá materii, která je obsažena
v tisku 980, čímž dochází fakticky ke sloučení tohoto tisku s tiskem 699. Hlavním cílem
tohoto pozměňovacího návrhu je tak adaptace a implementace nově přijatých právních předpisů
EU v trestněprávní oblasti. Návrh rovněž zapracovává změny, kterými je v návaznosti
na výsledky implementačních workshopů a další hodnotící činnost reagováno na zjištěné
nedostatky v implementaci některých směrnic EU, zároveň i zapracovává požadavky
na výměnu informací mezi rejstříky trestů plynoucí z Dohody o obchodu a spolupráci
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně
a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne
30. prosince 2020 (dále jen „Dohoda“), která modifikuje úpravu obsaženou v tisku 980.
Konkrétně jde o adaptaci nařízení ECRIS-TCN, implementaci směrnice ECRIS, implementaci
směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání,
zpřesnění implementace směrnice o obětech trestných činů, směrnice o útocích na informační
systémy a směrnice o boji proti terorismu.
Nad rámec tisku 980 se navrhuje včlenit implementační trestněprávní úpravu ke směrnici
o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci,
odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů, jež bezprostředně navazuje na již
přijaté změny v zákoně o centrální evidenci účtů a zajišťuje tak souladnost trestního řádu s tímto
zákonem.
Cílem tohoto sloučení je tak zvýšit šanci na projednání všech výše uvedených
transpozičních úprav. Tímto krokem zároveň dojde ke snížení počtu návrhů zákonů,
které je nezbytné projednat s ohledem na závazky České republiky vůči Evropské unii.
Navrhovaný pozměňovací návrh konkrétně přináší tyto okruhy změn, a to:
A. Implementace směrnice o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších
informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů – zakotvení
oprávnění požadovat údaje o bankovních účtech
B. Adaptace nařízení ECRIS-TCN a implementace směrnice ECRIS, včetně adaptace Dohody
v části týkající se výměny informací z rejstříků trestů
C. Implementace směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních
prostředků a jejich padělání
D. Zpřesnění implementace směrnice o obětech trestných činů
E. Zpřesnění implementace směrnice o útocích na informační systémy a směrnice o boji proti
terorismu
A. Implementace směrnice o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních
a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů
– zakotvení oprávnění požadovat údaje o bankovních účtech (část druhá - § 8 odst. 2)
Novela zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon
č. 527/2020 Sb.), implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153
ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších
informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení
rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (dále jen „směrnice o používání finančních informací“). Tato
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novela však neobsahuje provázání na trestněprávní předpisy. Hlavním cílem navrhované změny
je tedy uvést právní úpravu obsaženou v trestním řádu do souladu s úpravou obsaženou v novele
zákona o centrální evidenci účtů, jakož i se samotnou směrnicí o používání finančních
informací, a zajistit tak její včasnou implementaci ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději k 1. srpnu
2021.
Předmětem úpravy směrnice a implementační novely zákona o centrální evidence účtů je
mj. přístup příslušných orgánů k informacím o bankovních účtech obsažených
v centralizovaných registrech bankovních účtů a jejich využívání těmito orgány za účelem
prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů nebo podpory
vyšetřování závažných trestných činů. Tímto příslušným orgánem je orgán vykonávající
působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti ve smyslu rozhodnutí Rady
2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku
z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů
z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností (tzv. „asset recovery
office“). V České republice plní tuto funkci útvar Policie České republiky s celostátní
působností, a to Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (dále jen „NCOZ“),
přičemž činnost tohoto útvaru je upravena v závazném pokynu policejního prezidenta č. 103
ze dne 28. května 2013, konkrétně v čl. 6 písm. b) podbodu 1.6.
Implementační novela zákona o centrální evidenci účtů v § 6 nově stanovuje, že o údaje
z centrální evidence účtů bude oprávněn žádat i orgán vykonávající působnost úřadu
pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie
upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, tedy NCOZ.
Pokud je žadatelem tento orgán, může požadovat poskytnutí údajů z centrální evidence účtů,
jestliže to je nezbytné pro plnění konkrétního úkolu týkajícího se trestné činnosti podle přílohy
I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře
Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení
rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV
nebo pro poskytnutí odpovědi na odůvodněnou žádost Europolu. V takových případech se pak
nevyžaduje splnění podmínek stanovených jinými právními předpisy upravujícími oprávnění
žadatele k vyžádání údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství.
Vzhledem k tomu, že podle stávající právní úpravy v § 8 odst. 2 větě první trestního řádu je
pro účely trestního řízení oprávněn vyžadovat údaje, které jsou předmětem bankovního
tajemství, pouze státní zástupce a předseda senátu, navrhuje se tuto úpravu doplnit tak, že toto
oprávnění má také NCOZ za podmínek vymezených v citované novele zákona o centrální
evidenci účtů (jen pro omezený okruh trestných činů). Navrhovaná změna tak zajistí provázání
trestního řádu s implementační novelou zákona o centrální evidenci účtů.
B. Adaptace nařízení ECRIS-TCN a implementace směrnice ECRIS, včetně adaptace
Dohody v části týkající se výměny informací z rejstříků trestů [část druhá - § 120 odst. 2
a § 177 písm. b), nová část třetí, nová část čtvrtá, nová část sedmá, nová část devátá, nová
část dvanáctá]
Dne 17. dubna 2019 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816,
kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace
o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU)
2018/1726 (dále jen „nařízení ECRIS-TCN“) a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/884, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu
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informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů
(ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (dále jen „směrnice ECRIS“).
Tyto předpisy mají za cíl zefektivnit sdílení informací mezi členskými státy o odsouzeních
státních příslušníků třetích zemí, osob bez státní příslušnosti a osob, jejichž státní příslušnost
se nepodařilo zjistit. Jelikož tyto předpisy předpokládají, že nový systém ECRIS-TCN by měl
umožňovat zpracovávat údaje o otiscích prstů za účelem identifikace členských států, které mají
ve svém rejstříku trestů informace o určitém státním příslušníku třetí země, a za tím účelem
by ústřední orgány členských států měly do centrálního systému vkládat údaje o otiscích prstů
odsouzených státních příslušníků třetích zemí, je nutné za tímto účelem zajistit sběr těchto dat.
Snímáním otisků prstů u těchto osob bude pověřena Policie České republiky,
resp. ve specifických případech Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo Vojenská
policie. Sběr těchto údajů bude prováděno v souladu s dosavadními standardními postupy
vymezenými v zákoně o Policii České republiky, resp. v zákoně o Generální inspekci
bezpečnostních sborů a v zákoně o Vojenské policii, které zmíněným orgánům již dnes
umožňují snímat osobám obviněným ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osobám,
kterým bylo sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu, daktyloskopické otisky
za účelem budoucí identifikace.
Nově navrhovaná ustanovení musí z důvodu nutnosti řádné adaptace nařízení ECRIS-TCN
zajistit i snímání otisků prstů státních příslušníků třetích zemí, osob bez státní příslušnosti nebo
neznámé státní příslušnosti také pokud jsou odsouzeny za nedbalostní trestné činy (§ 65a
zákona o Policii České republiky, § 34a zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a § 11b zákona o Vojenské policii). Navržená adaptační ustanovení v těchto třech předpisech
jsou tak koncipována pouze jako doplňková a restriktivní ke stávajícím ustanovením
upravujícím získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace. Tato nově navrhovaná
ustanovení jsou totiž omezena speciálním účelem zpracování, kterým je (odsouzením
podmíněné) pořízení záznamu v unijním systému ECRIS-TCN. Také doba uchování Policií
České republiky je ohraničena pravomocným rozhodnutím o trestném činu. Digitální podoba
otisků prstů osob, které byly sejmuty výlučně za účelem užití v ECRIS-TCN, bude v případě
odsouzení předána Rejstříku trestů za účelem jejich zahrnutí do datového záznamu pořízeného
v centrálním systému ECRIS-TCN – v takovém případě budou otisky prstů těchto osob
z policejní databáze vymazány (k jejich výmazu dojde samozřejmě tím spíše v případě, kdy
trestní stíhání neskončí pravomocným odsouzením). V dotčených předpisech se zároveň
zakotvuje povinnost Generální inspekce bezpečnostních sborů a Vojenské policie předat jimi
pořízené otisky prstů Policii České republiky, která vede databázi daktyloskopických otisků,
a bude tedy technicky zajišťovat předávání údajů do informačního systému Rejstříku trestů.
Ústřední orgány používají ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace
z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, s cílem získat informace o předchozích
odsouzeních prostřednictvím ECRIS. Z čl. 7 odst. 1 nařízení ECRIS-TCN vyplývá, že má být
tento systém používán vždy, pokud je podána žádost o informace z Rejstříku trestů pro trestní
řízení a pro další účely (velice široce) stanovené v tomto ustanovení (např. kontrola záznamů
v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost, bezpečnostní prověrka, získání licence
nebo povolení, prověření pro potřeby zaměstnavatele, prověření pro účely dobrovolných
činností, jejichž součástí jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi nebo zranitelnými osobami
a další), přičemž je na členském státu, zda umožní využití systému ECRIS-TCN i pro účely jiné
(viz čl. 7 odst. 2 nařízení). Nicméně v určitých případech jiných než těch, kdy státní příslušník
třetí země žádá ústřední orgán o informace o svých vlastních záznamech v rejstříku trestů,
nebo kdy je žádost podána za účelem získání informací z rejstříku trestů podle čl. 10 odst. 2
směrnice 2011/93/EU, může orgán žádající o informace z rejstříku trestů rozhodnout, že takové
použití ECRIS-TCN není vhodné.
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V § 16g návrhu zákona o Rejstříku trestů se přitom navrhuje využít plně možností ECRIS
a ECRIS-TCN, tj. umožnit získání informací z těchto systémů ve všech případech, kdy je
podána žádost o informace z Rejstříku trestů, tj. kromě zmíněného rozšíření využití ECRISTCN i pro účely nevymezené v čl. 7 odst. 1 nařízení, a využít i možnosti žádat informace
z ECRIS i pro účely jiné, než je trestní řízení – i dnes je v celé řadě správních řízení zapotřebí
dokládat informace o trestní minulosti z cizích států, kdy je povinnost tuto bezúhonnost doložit
přenášena na účastníky řízení, informace z cizích států jsou dnes zahrnovány do příloh výpisů
z Rejstříku trestů vystavovaných na základě žádostí podávaných státními příslušníky jiných
členských států Evropské unie, nově budou i v přílohách výpisů z Rejstříku trestů
vystavovaných na základě žádostí podávaných státními příslušníky jiných než členských států
Evropské unie.
V souvislosti s tím je tak zapotřebí provést nezbytné implementační změny plynoucí zejména
z požadavku uvedených evropských předpisů týkajících se rozšíření příloh výstupů z Rejstříku
trestů, které se týkají osob, které jsou státními příslušníky (i) třetích zemí, osobami bez státní
příslušnosti nebo osobami, jejichž státní příslušnost se nepodařilo zjistit (viz navrhovaná
ustanovení § 10 odst. 6 a § 13 odst. 2 až 4 zákona o Rejstříku trestů).
Jelikož relevantní vnitrostátní právní úprava neumožňuje řádnou aplikaci nařízení ECRIS-TCN
a zároveň je nutné implementovat požadavky směrnice ECRIS, vyžaduje adaptace tohoto
nařízení a implementace předmětné směrnice změnu příslušných ustanovení zákona
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a dílčí změny zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s výše uvedenými nezbytnými změnami
se rovněž jeví jako vhodné upravit podmínky pro vydání pověření pro účely ověřování
bezúhonnosti dle § 49 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.
Navrhovaná úprava v § 4a odst. 3 zákona o Rejstříku trestů má za cíl promítnout stávající
aplikační praxi soudů do zákonného textu ve vztahu k odsouzením vydaným jinými členskými
státy Evropské unie a umožnit tak správnější aplikaci právních předpisů. Současná úprava
ustanovení § 4 odst. 4 zákona o Rejstříku trestů se výslovně nevztahuje na odsouzení soudem
jiného členského státu Evropské unie (srov. § 4 odst. 2 a 3 tohoto zákona). Aby bylo zamezeno
situaci, kdy by bylo jedno odsouzení uváděno ve výpisu z Rejstříku trestů dvakrát, tzn. jednak
v důsledku rozhodnutí o tom, že se na něj hledí jako na odsouzení soudem České republiky,
a jednak v důsledku rozhodnutí o jeho uznání, je žádoucí aplikovat postup podle ustanovení
§ 4 odst. 4 zákona, které upravuje možnost zrušení předchozího rozhodnutí o zaznamenání
údajů o jiném odsouzení cizozemským soudem podle § 4 odst. 2 nebo 3, i na případy odsouzení
soudem jiného členského státu Evropské unie. Dnes je tato situace řešena výkladem pomocí
analogie (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tcu 150/2019-17 ze dne 25. září
2019). Jeví se proto jako vhodné výslovně umožnit obdobné použití ustanovení § 4 odst. 4
i pro účely § 4a zákona ve vztahu k odsouzením vydaným soudy jiných členských států
Evropské unie.
V rámci zákona o Policii České republiky se dále navrhuje stávající pojem „likvidace osobních
údajů“ nahradit termínem „výmaz osobních údajů“. Tento termín lépe odpovídá terminologii
GDPR, ostatně i zákon o Policii České republiky již pojem „výmaz“ v tomto kontextu
na několika místech sám používá (§ 84b odst. 6, § 87, § 88b odst. 1). Tato změna, jež je pouze
terminologického charakteru, se navrhuje provést obdobně také v zákoně o Generální inspekci
22

bezpečnostních sborů [§ 53 písm. a)] a dále v zákoně o Vojenské policii (§ 15 odst. 2,
§ 17 odst. 1 a 2).
Jak bylo uvedeno, tímto pozměňovacím návrhem se navrhuje přesunout transpoziční úpravu
obsaženou ve sněmovním tisku 980 adaptující nařízení ECRIS-TCN a implementující směrnici
ECRIS do sněmovního tisku 699. Návrh vedený jako sněmovní tisk 980 byl Poslanecké
sněmovně předložen v srpnu 2020, avšak dosud nebyl projednán ani v 1. čtení, přičemž reálně
hrozí, že tento tisk by nemusel být projednán do konce volebního období. To by bylo vzhledem
ke stanoveným lhůtám k provedení úpravy do národního právního řádu a možným sankcím
za nevčasné provedení předpisů do národní úpravy nežádoucí. Mimo to je na základě přijaté
legislativy zapotřebí včas zajistit navazující změnu informačního systému Rejstříku trestů,
jakož i jeho provázání s dalšími informačními systémy.
Systém ECRIS je přitom jednou ze součástí programu eu-INIS; téma interoperability je
v rámci EU, a to i s ohledem na nedávné bezpečnostní incidenty, prioritou v kontextu boje
proti terorismu a diskusích o budoucnosti Schengenu.
Pro bližší podrobnosti navrhované úpravy viz odůvodnění obsažené ve sněmovním tisku 980.
Zákon o Rejstříku trestů musí být rovněž přizpůsoben požadavkům, které vyplývají z Dohody.
Dohoda sice zatím nevstoupila v platnost, nicméně od 1. 1. 2021 má být prozatímně prováděna.
Text Dohody byl zveřejněn v Úředním věstníku EU, L 444, z 31. 12. 2020 [EUR-Lex L:2020:444:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu)]. Tento text dosud neprošel právně-lingvistickou
revizí; závazné a konečné znění Dohody má být v Úředním věstníku EU zveřejněno
do 30. 4. 2021.
Dohoda v části třetí, nazvané „Spolupráce v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce
v trestních věcech“, upravuje některé otázky mezinárodní justiční spolupráce ve věcech
trestních mezi členskými státy Evropské unie na jedné straně a Spojeným královstvím na straně
druhé. Dohoda, byť je mezinárodní smlouvou ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, se ve své části týkající se výměny
informací z rejstříků trestů neobejde bez vnitrostátní prováděcí úpravy, která v návaznosti
na ustanovení Dohody v nezbytném rozsahu stanoví odpovídající postup orgánů České
republiky, zejména Rejstříku trestů.
Z ustanovení hlavy IX Dohody vyplývá, že s odsouzeními vydanými soudy Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v trestních věcech
by se i nadále mělo zacházet stejně jako s odsouzeními vydanými členskými státy Evropské
unie – ústřední orgány každého státu (tj. členského státu Evropské unie i Spojeného království)
mají mj. informovat ústřední orgán kteréhokoli jiného státu o všech odsouzeních za trestné činy
vydaných na jeho území proti státním příslušníkům tohoto jiného státu, mají povinnost
uchovávat takto oznámená odsouzení svých občanů a ta zahrnovat do odpovědi na žádost
o informace o odsouzeních. I ve vztahu ke státům, na které se Dohoda vztahuje, platí, že „žádáli osoba o informace z rejstříku trestů, které se jí týkají, ústřední orgán jiného státu, než jehož
je státním příslušníkem, podá tento ústřední orgán žádost o informace a související údaje
z rejstříku trestů ústřednímu orgánu státu, jehož je dotčená osoba státním příslušníkem, a zahrne
tyto informace a související údaje do výpisu, který dotčené osobě vystaví“. Tj. bude-li žádat
státní občan Spojeného království v České republice o výpis z Rejstříku trestů, zahrne se
do výpisu z evidence (českého) Rejstříku trestů informace o jeho trestní minulosti poskytnutá
Spojeným královstvím (toto pravidlo se nicméně nevztahuje na případy, kdy žádající osoba
měla státní příslušnost Spojeného království pouze v minulosti anebo kdy ve Spojeném
království měla nebo má pouze bydliště).
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Zjednodušeně lze tedy shrnout, že Spojené království bude i po odchodu z Evropské unie
v zásadě i nadále využívat některých pravidel, které by pro ni bývaly plynuly z rámcového
rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny
informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, ve znění směrnice ECRIS.
Pro účely systému ECRIS-TCN podle nařízení ECRIS-TCN je však naopak nutné považovat
státního příslušníka Spojeného království za státního příslušníka jiného než členského státu
Evropské unie, neboť z Dohody jakkoli nevyplývá, že by státní příslušníci Spojeného království
měli být vyloučeni z rozsahu nařízení ECRIS-TCN.
K přechodným ustanovením (nově označený čl. V, čl. VII, čl. XI, čl. XIV, čl. XVIII)
Vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici ECRIS mají dle návrhu nabýt účinnosti dnem
28. června 2022. V současné době však zároveň není známo přesné datum, od kterého začne
fungovat systém ECRIS-TCN dle nařízení ECRIS-TCN. Proto na základě jednotlivých
přechodných ustanovení má platit, že ta ustanovení novelizovaných zákonů, která se týkají
využívání systému ECRIS-TCN [konkrétně se jedná o navrhované ustanovení § 16g odst. 2 a 3
zákona o Rejstříku trestů, § 49 odst. 4 písm. f) až h) zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
§ 65a zákona o Policii České republiky, § 34a zákona o Generální inspekci bezpečnostních
sborů a § 11b zákona o Vojenské policii], zůstanou neaplikována do dne, který bude na základě
rozhodnutí Komise stanoven jako den zahájení provozu systému ECRIS-TCN.
Tento den bude určen v závislosti na splnění podmínek vymezených v nařízení ECRIS-TCN
(přijetí relevantních prováděcích aktů, provedení nezbytných technických a právních opatření
pro shromažďování údajů ze strany členských států a úspěšné provedení souhrnného testu
fungování systému ECRIS-TCN). Pro přijetí opatření k zajištění souladu s tímto nařízením by
však členské státy měly mít alespoň 36 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost (bod 40
recitálu nařízení), tj. minimálně do června 2022. Rozhodnutí Komise o dni zahájení provozu
ECRIS-TCN bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
C. Implementace směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních
prostředků a jejich padělání [část druhá - § 88anově označená část osmá - § 7 odst. 1, §
234 odst. 1, § 236, § 312c odst. 2, poznámka pod čarou č. 1; nově označená část jedenáctá
– nadpis části první a hlavy II a III, § 1 písm. a) a c), § 5 odst. 2, § 6, § 7, § 8a, nadpisy § 9
až 11, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1, § 11 odst. 1, § 13, § 38 odst. 1, § 46a, § 47 odst. 1 až 3,
§ 48 odst. 1 písm. a) a b) a § 48 odst. 3, nová část desátá]
Dne 17. dubna 2019 byla přijata tzv. „non-cash směrnice“, jejímž cílem je reflektovat
technologický vývoj v oblasti bezhotovostních platebních prostředků, vylepšit a modernizovat
stávající pravidla jejich ochrany tak, aby se zefektivnil boj proti podvodům v této oblasti.
Ochrana proti tomuto druhu podvodů dopadá nejen na platební karty či elektronické peněženky
sloužící pro převod elektronických peněz, ale nově i na virtuální peněženky umožňující převod
virtuálních aktiv, pokud slouží k placení. V oblasti ryze trestněprávní si směrnice klade za cíl
posílit mj. schopnost donucovacích orgánů bojovat proti kybernetické trestné činnosti
a odstranit překážky operativní povahy, které brání efektivnímu vyšetřování a stíhání trestných
činů.
Konkrétně tedy non-cash směrnice:
 zavádí harmonizované definice vybraných skutkových podstat trestných činů zahrnující
podvodné použití bezhotovostních platebních prostředků či související s podvodným
použitím bezhotovostních platebních prostředků (krádež, podvodné padělání, přechovávání
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či opatření), a to i v případě, že jsou spáchány online (např. případy phishingu
či skimmingu); dále harmonizuje skutkové podstaty podvodů souvisejících s informačními
systémy, které spočívají v uskutečnění nebo způsobení převodu peněz, peněžní hodnoty
či virtuální měny (hackerské útoky na počítače s cílem získat neoprávněný přístup
do internetového bankovnictví poškozeného), a definuje jednání týkající se neoprávněného
zacházení s nástroji či zařízeními, které byly vytvořeny či přizpůsobeny pro spáchání výše
uvedených trestných činů (např. výroba náčiní pro padělání platebních karet),
 zavádí harmonizovaná pravidla pro trestní sankce ukládané fyzickým osobám – stanovuje
minimální horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody u těchto trestných činů,
 zakotvuje katalog práv, která mají být přiznána jak fyzickým, tak právnickým osobám, které
utrpěly v souvislosti s touto trestnou činností újmu nebo v souvislosti s ní byly zneužity
jejich osobní údaje,
 stanovuje povinnost k přijetí vhodných opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti
o podvodných metodách v této oblasti, tj. například o podvodném získávání platebních
údajů (tzv. phishing) nebo neoprávněném kopírování elektronických údajů (tzv. skimming)
s cílem omezit páchání takových podvodů a snížit riziko stát se jejich obětí.
Non-cash směrnice upravuje pouze minimální pravidla a garance, které musí v zájmu ochrany
bezhotovostních platebních prostředků každý členský stát zakotvit, přičemž je na jednotlivých
členských státech, zda zakotví pravidla jdoucí nad rámec této směrnice, a to včetně úpravy
definic trestných činů či výše trestních sankcí. Jde-li o výši trestních sazeb či druhy sankcí,
které mají být pachatelům těchto trestných činů ukládány, česká právní úprava již dnes veškeré
požadavky non-cash směrnice naplňuje.
Pokud jde o jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, aktuální právní stav nedovoluje
postihovat některé formy jednání, které non-cash směrnice požaduje kriminalizovat jako
dokonané trestné činy. Současná trestněprávní úprava v trestním zákoníku nepostihuje některá
jednání buď vůbec, anebo jsou dle stávající úpravy postihována pouze jako příprava
k trestnému činu. V tomto směru je tedy nutné příslušná znění skutkových podstat trestných
činů obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku upravit dle požadavků této směrnice.
Pro řádnou implementaci této směrnice je tak zapotřebí novelizovat příslušné skutkové podstaty
trestných činů obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku – jde zejména o § 234
(neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku) a § 236 (výroba a držení
padělatelského náčiní).
Ve vztahu k fyzickým osobám v pozici oběti trestného činu poskytuje stávající právní úprava
vyšší standard pomoci a větší okruh práv, než požaduje non-cash směrnice,
a to na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obětech
trestných činů“). Ve vztahu k poškozeným právnickým osobám však standard ochrany
předpokládaný non-cash směrnicí zabezpečen není. Je tedy zapotřebí rozšířit v intencích noncash směrnice zákonnou úpravu ve vztahu k poškozeným právnickým osobám, což vyžaduje
úpravu výše uvedeného zákona.
Novela dále nově v návaznosti na předmětnou směrnici upravuje v rámci zákona o obětech
trestných činů právo právnických osob poškozených trestnou činností na poskytování určitých
informací v souvislosti s trestným činem proti nim spáchaným, které byly dosud podle tohoto
zákona poskytovány pouze obětem trestné činnosti (fyzickým osobám), např. informaci
o postupech pro podání trestního oznámení, informaci o stavu věci, o subjektech poskytujících
právní poradenství a právní pomoc apod. Specificky zaměřené poradenství spočívající
v poskytování právních informací a právní pomoci by pak dle této úpravy mělo být poskytováno
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obětem trestného činu souvisejícího se zneužitím totožnosti či osobních údajů, resp. údajů
umožňujících identifikaci určité fyzické nebo právnické osoby. Typicky půjde o případy
tzv. krádeže identity. U právnické osoby se fakticky bude jednat o trestné činy spáchané
na základě zneužití jejího názvu nebo jejího identifikačního čísla.
Pro bližší podrobnosti navrhované úpravy viz odůvodnění obsažené ve sněmovním tisku 980.
D. Zpřesnění implementace směrnice o obětech trestných činů [část druhá - § 55 odst. 1
písm. c), § 55 odst. 2 a § 103a odst. 3; nová část jedenáctá – nadpis části první a hlavy II
a III, § 1 písm. a) a c), § 2 odst. 2, § 4 až 7, § 8a, § 9 a 10, § 11 odst. 7, § 13, § 16, § 18 odst. 1,
§ 38 odst. 1, § 46a, § 47 odst. 1 až 3 a § 48 odst. 1 písm. a) a b)]
V rámci zákona o obětech trestných činů je navrhováno výslovně ve vztahu k osobám blízkým
oběti zakotvit některá práva, která jim náležejí dle čl. 8 odst. 1 a 3 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2012/29 ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla
pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí
Rady 2001/220/SVV, zejm. právo osob oběti blízkých na přístup ke službám podpory pro oběti,
a to s ohledem na jejich zvláštní potřeby a závažnost újmy utrpěnou v důsledku trestného činu
spáchaného na oběti (§ 4 až 6 návrhu zákona o obětech). Tímto bude uveden právní stav
do souladu se stavem faktickým, kdy již dnes je řadou poskytovatelů služeb obětem zapsaných
v registru poskytovatelů, včetně Probační a mediační služby, poskytována odborná pomoc také
příbuzným obětí, kteří tuto pomoc potřebují. Členské státy mají přitom usnadnit
zprostředkování služeb pro oběti – osobám obětem blízkým tak bude náležet rovněž právo
na informace podle § 7, 8a, 9 a 10 návrhu zákona o obětech trestných činů, kdy jim bude podána
informace o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem se mohou
obrátit se žádostí o odbornou pomoc. Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací osobě blízké
jsou blíže vymezeny v § 13 odst. 1 a 2 zákona o obětech.
Další změnou, kterou bude mj. dosaženo cíle sledovaného směrnicí o obětech trestných činů
a vyjasnění ve vztahu k aplikační praxi, je posílení informační povinnosti vůči obětem
a některým dalším osobám. Za splnění zákonných předpokladů právní úprava umožňuje
některé údaje o osobách do protokolu o úkonu neuvádět, resp. vést je mimo spis. Účelem této
úpravy je zabezpečit, aby se s vybranými údaji nemohl pachatel seznámit a minimalizovalo
se tak riziko ohrožení dotčené osoby. Zákonem jsou vymezeny také podmínky, za kterých lze
údaje o osobě (údaje ohledně adresy, místa zaměstnání, údaje vedoucí k identifikaci osoby aj.)
zpřístupnit osobě, proti níž se vede trestní řízení (§ 55 odst. 1), popř. je lze odtajnit (§ 55 odst. 2).
Současná zákonná úprava však neobsahuje povinnost orgánu, který k zpřístupnění těchto údajů
přistoupil, informovat o takovém postupu osobu, o jejíž údaj jde. V § 55 odst. 1 písm. c) se proto
zakotvuje povinnost orgánu vyrozumět o zpřístupnění údaje dotčenou osobu, o jejíž údaj jde,
a to bez zbytečného odkladu poté, co je osobě, proti níž se vede trestní řízení, sdělen údaj
o dotčené osobě. Analogická změna se navrhuje učinit rovněž v § 16 zákona o obětech trestných
činů. Obdobně se navrhuje upravit v § 55 odst. 2 povinnost informovat bez zbytečného odkladu
svědka, pominou-li důvody pro utajení jeho podoby a oddělené vedení jeho osobních údajů
od trestního spisu. Dále vzhledem k tomu, že ochranné léčení lze podle § 99 odst. 1 trestního
zákoníku uložit i osobě, která se dopustila činu jinak trestného (nikoli tedy jen trestně
odpovědné osobě), resp. takovému člověku lze uložit zabezpečovací detenci podle § 100 odst. 1
trestního zákoníku, je vhodné výslovně doplnit, že § 103a odst. 1 a 2 trestního řádu se použijí
obdobně i v případě, kdy ochranné léčení nebo zabezpečovací detence byly uloženy osobě,
která se dopustila činu jinak trestného (tj. aniž by byla taková osoba odsouzena). V návaznosti
na tuto úpravu je současně navrhováno provést obdobnou změnu v § 11 odst. 7 zákona
o obětech trestných činů.
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Z dalších změn se jeví jako účelné se jeví zpřesnit znění § 18 odst. 1 zákona o obětech trestných
činů, které omezuje kladení otázek směřujících do intimní oblasti vyslýchané oběti, a výslovně
jako příklad takových otázek uvést otázky týkající se předchozích sexuálních vztahů a chování
oběti. Tato změna může přispět k dosažení tímto ustanovením sledovaného cíle, tj. snížení
rizika vzniku sekundární viktimizace oběti. Dále se do § 2 odst. 2 zákona o obětech trestných
činů navrhuje výslovné doplnění slov „měl obohatit“, aby bylo zřejmé, že se u trestných činů,
kterými mělo dojít k nedůvodnému obohacení pachatele na úkor oběti, nevyžaduje,
aby pachatel trestný čin dokonal (tj. aby fakticky došlo k získání bezdůvodného obohacení
na straně pachatele).
Uvedené změny mj. reagují na několik identifikovaných nedostatků ve stávající úrovni
implementace směrnice o obětech trestných činů.
Pro bližší podrobnosti navrhované úpravy viz odůvodnění obsažené ve sněmovním tisku 980.
E. Zpřesnění implementace směrnice o útocích na informační systémy a směrnice o boji
proti terorismu [část druhá - § 88a odst. 1, nově označená část osmá - § 102a odst. 1, § 120,
§ 136a, § 182 odst. 1 písm. c), § 182 odst. 5 písm. c), § 183 odst. 1, nadpis § 230, § 230 odst. 2
úvodní část ustanovení, § 230 odst. 2 písm. d), § 230 odst. 4 písm. c), § 231 odst. 1, nadpis
§ 232, § 232 odst. 1 písm. b), § 264 odst. 2 a § 267 odst. 2 a § 311 odst. 1 písm. e)]
V návaznosti na požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/40 ze dne
12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady
2005/222/SVV je navrhováno zavést v rámci výkladových ustanovení trestního zákoníku
definici pojmu „počítačový systém“ v souladu se zněním definice v této směrnici. V souvislosti
se zavedením tohoto nového výkladového ustanovení dochází dále ke sjednocení terminologie
v trestním zákoníku v tom smyslu, že v dotčených ustanoveních bude napříště používán termín
„data“, tj. bez přívlastku „počítačová“. Obdobné platí i pro nahrazení pojmu „počítač“ širším
pojmem „počítačový systém“; napříště tak bude v relevantních ustanoveních trestního zákoníku
používáno spojení „programové nebo technické vybavení počítačového systému“.
Požadavkům této směrnice se přizpůsobuje i znění skutkové podstaty § 230 trestního zákoníku
(neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací; zde se zároveň navrhuje
změna názvu trestného činu na „neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný
zásah do počítačového systému nebo nosiče informací“) a § 231 trestního zákoníku (opatření
a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat).
Např. se navrhuje nahradit stávající znění § 230 odst. 4 písm. c), které neodpovídá definici
pojmu kritické infrastruktury ve smyslu směrnice o útocích na informační systémy
(dle současného znění tohoto ustanovení nejsou v rozporu se směrnicí pokryty počítačové
systémy nespadající pod orgán veřejné moci, např. elektrárny nebo dopravní sítě).
Dále se do objektivní stránky ve skutkových podstatách § 230 odst. 2 písm. d) a § 311 odst. 1
písm. e) trestního zákoníku (kybernetický teroristický útok) výslovně doplňuje přenos
(počítačových) dat, jak to vyžaduje čl. 4 směrnice o útocích na informační systémy,
resp. ve spojení s touto směrnicí také čl. 3 odst. 1 písm. i) směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV tyto skutkové podstaty byly s ohledem na jejich vzájemnou provázanost uvedeny do souladu.
Uvedené změny mj. reagují na několik identifikovaných nedostatků ve stávající úrovni
implementace směrnice o útocích na informační systémy a směrnice o boji proti terorismu,
proto se s ohledem na možné soudní řízení před Soudním dvorem Evropské unie pro nesplnění
povinností plynoucích z předpisů Evropské unie jeví jako žádoucí přesunout dotčenou
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implementační úpravu obsaženou ve sněmovním tisku 980 do sněmovního tisku 699, u něhož
je předpoklad rychlejšího projednání.
Pro bližší podrobnosti navrhované úpravy viz odůvodnění obsažené ve sněmovním tisku 980.
Účinnost (část čtrnáctá)
Účinnost novelizace části návrhu reagující na směrnici ECRIS a nařízení ECRIS-TCN se
navrhuje stanovit ke dni 28. června 2022 (implementační lhůta jmenované směrnice, ustanovení
související s pořizováním datových záznamů do ECRIS-TCN a využívání informací z něj budou
aplikovatelná až po dni, který bude Komisí určen jako den zahájení provozu ECRIS-TCN)
s výjimkou, jak bylo shora uvedeno, ustanovení zákona o Rejstříku trestů adaptující Dohodu,
u nichž je zapotřebí, aby nabyly účinnosti co nejdříve (tj. patnáctým dnem po vyhlášení)
s ohledem na to, že Dohoda má být prozatímně prováděna již od 1. 1. 2021.
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Platné znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Trestní řád
§8
(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu,
a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných
v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat
státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin.
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících
tomu, že byl spáchán trestný čin, k zjištění povahy, rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich
zajištění, k zjištění majetkových poměrů obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní
sankce, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání předseda senátu
požadovat údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, a údaje z evidence investičních
nástrojů a zaknihovaných cenných papírů. Pro účely uvedené ve větě první může
za podmínek stanovených zvláštním zákonem požadovat údaje, které jsou předmětem
bankovního tajemství, také orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání
majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího
spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti13). V řízení o trestném
činu podle § 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat individuální
údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. V trestním řízení, ve kterém lze
uložit ochranné opatření zabrání části majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo
návrhu na potrestání předseda senátu žádat od správce daně informace z rozhodnutí o stanovení
daně z příjmů pro účely posouzení splnění podmínek pro uložení tohoto ochranného opatření
nebo pro účely zajištění jeho výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není
porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. Podmínky, za nichž může orgán činný
v trestním řízení vyžadovat údaje získané při správě daní pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon.
Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož
rámci byly vyžádány.
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v přípravném řízení na návrh
státního zástupce soudce nařídit sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné
k evidenci investičních nástrojů nebo zaknihovaných cenných papírů podle jiných právních
předpisů, a to nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo sledování účtu nařízeno,
i po této době, může toto sledování prodloužit na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně
a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest měsíců,
a to i opakovaně. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro
trestní řízení, v jehož rámci byly získány.
(4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na povinnost zachovávat
tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo
uznanou povinnost mlčenlivosti; to neplatí,
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila nebezpečí trestního stíhání pro
neoznámení nebo nepřekažení trestného činu, nebo
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném činu, kde dožádaná
osoba je současně oznamovatelem trestného činu.
13)

Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání
majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů
z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.
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Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona nepovažuje taková
povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného
na základě zákona.
(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat
informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost
mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce.
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii.
(6) Ustanovením odstavců 1 a 5 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost uložená
na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
(7) Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v souvislosti se
součinností požadovanou podle odstavců 1 až 3; povinností mlčenlivosti není vázán pro účely
řízení před soudem nebo jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo
pro výkon jeho povinností. O této povinnosti a o následcích spojených s jejím porušením musí
být poučen.
§ 55
Obecná ustanovení o sepisování protokolu
(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, a to zpravidla při
úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat
a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu provádějícího úkon,
b) místo, čas a předmět úkonu,
c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno,
příjmení a adresu zákonných zástupců, opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno
a příjmení dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též adresu,
kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti,
včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje
o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání
poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak
se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro dosažení účelu
trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné
v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také
pro údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li
to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede,
sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam
do protokolu a bez zbytečného odkladu se o tom informuje osoba, o jejíž údaj jde,
d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i zachování zákonných
ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu
vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení;
pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole označit tak,
aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace,
e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob,
f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu.
(2) Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti
s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich
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základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný
v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a jeho
další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou
se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu
požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým
je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní
bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých
stanoví zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení
osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto
informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti
se nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob uvedených v § 102a.
O postupu podle věty páté orgán činný v trestním řízení bez zbytečného odkladu svědka
informuje.
(3) V protokolu sepsaném o konfrontaci se zapíší výpovědi konfrontovaných osob
doslovně, stejně tak i znění položených otázek a odpovědi na ně; také se uvedou všechny
okolnosti, které jsou z hlediska účelu a provádění konfrontace důležité. V protokolu sepsaném
o rekognici se podrobně uvedou okolnosti, za nichž byla rekognice prováděna, zejména pořadí,
ve kterém byly osoby nebo věci ukázány podezřelému, obviněnému nebo svědkovi, doba
a podmínky jejich pozorování a jejich vyjádření; o rekognici prováděné v přípravném řízení se
zpravidla pořídí též obrazové záznamy. V protokolu sepsaném o vyšetřovacím pokusu,
o rekonstrukci a o prověrce na místě je třeba podrobně popsat okolnosti, za nichž byly tyto
úkony prováděny, jakož i jejich obsah a výsledky; pokud to okolnosti případu nevylučují, pořídí
se též obrazové záznamy, náčrtky a jiné vhodné pomůcky, které se, je-li to možné, připojí
k protokolu. Obdobně je třeba postupovat i v případě provádění dalších důkazů výslovně
v zákoně neupravených.
(4) V českém jazyce se sepíše protokol o výpovědi osoby, i když vyslýchaná osoba
vypovídá v jiném jazyce; záleží-li na doslovném znění výpovědi, zapíše zapisovatel nebo
tlumočník do protokolu příslušnou část výpovědi také v jazyku, jímž tato osoba vypovídá.
(5) Za správnost protokolu odpovídá ten, kdo úkon provedl.
§ 88a
(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu
(§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a nosiči neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací (§ 230
trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla
k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), pro trestný čin
nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný čin nebezpečného
pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy
(§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního
zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku), nebo pro
úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem
telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích
dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně
ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení
nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce na návrh státního
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zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně
a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se
vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. Vztahujeli se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně
skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném
skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu
uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který
vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj o období, jehož se tento
příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne
doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění
údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda senátu soudu prvního stupně
bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc
pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho
rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož rozhodnutím
byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty
pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e).
(3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu, státní zástupce nebo policejní orgán
nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení o trestném činu
spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném činu účasti
na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení o trestném činu účasti
na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se na spáchání trestného činu
podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo trestní řízení doposud pravomocně
skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace sdělena, vedeno trestní řízení, anebo
pokud by poskytnutím takové informace mohl být zmařen účel tohoto nebo jiného trestního
řízení, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv nebo svobod osob.
(4) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel
telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním
provozu vztahovat.
§ 103a
Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném
(1) Svědek, kterému hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo
odsouzeného na svobodě, může požádat o informace o
a) propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby,
b) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody,
c) přerušení výkonu trestu odnětí svobody,
d) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu ústavního ochranného léčení,
e) změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní,
f) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu zabezpečovací detence,
g) změně zabezpečovací detence na ochranné léčení,
h) jakémkoliv vydání obviněného nebo odsouzeného do cizího státu nebo jeho předání
do jiného členského státu Evropské unie v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech
32

trestních.
(2) Nepodal-li svědek žádost podle odstavce 1, obviněný nebo odsouzený byl propuštěn
nebo uprchl a je-li důvodná obava, že svědkovi hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem
obviněného nebo odsouzeného na svobodě, orgán činný v trestním řízení, Probační a mediační
služba, věznice, zdravotnické zařízení, v němž odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení,
nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence neprodleně informuje o této skutečnosti policejní
orgán, který vede nebo vedl trestní řízení v dané trestní věci, který přijme potřebná opatření
k zajištění bezpečí svědka, včetně jeho vyrozumění o propuštění nebo uprchnutí; policejní
orgán v těchto případech též vyrozumí svědka o opatřeních přijatých k zajištění jeho bezpečí,
byla-li taková opatření přijata a nepovede-li vyrozumění ke zmaření nebo ztížení jejich účelu.
(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně i v případě, kdy ochranné léčení nebo
zabezpečovací detence byly uloženy osobě, která se dopustila činu jinak trestného.
(3) (4) Na postup při podání žádosti a jejím vyřizování se přiměřeně užijí ustanovení
zákona o obětech trestných činů.
Obsah rozsudku
§ 120
(1) Rozsudek po úvodních slovech "Jménem republiky" musí obsahovat
a) označení soudu, o jehož rozsudek jde, i jména a příjmení soudců, kteří se na rozhodnutí
zúčastnili,
b) den a místo vyhlášení rozsudku,
c) výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito,
d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a
e) poučení o opravném prostředku.
(2) Obžalovaný musí být v rozsudku označen údajem svého jména a příjmení, dne a místa
narození, svého zaměstnání a bydliště, popřípadě jinými údaji potřebnými k tomu, aby nemohl
být zaměněn s jinou osobou. V rozsudku se uvede též údaj o jeho státní příslušnosti, neníli obžalovaný státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informace, že je osobou
bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost nepodařilo zjistit. Jde-li
o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, uvede se i hodnost obžalovaného a útvar,
jehož je příslušníkem.
(3) Výrok, jímž se obžalovaný uznává vinným, nebo jímž se obžaloby zprošťuje, musí
přesně označovat trestný čin, jehož se výrok týká, a to nejen zákonným pojmenováním
a uvedením příslušného zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením, zda jde o zločin nebo přečin,
a místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba
k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením všech zákonných znaků
včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu.
(4) Schvaluje-li soud dohodu o vině a trestu, je součástí rozsudku také výrok o schválení
dohody o vině a trestu.
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§ 177
Obžaloba musí obsahovat
a) označení státního zástupce a den sepsání obžaloby,
b) jméno a příjmení obviněného, den a místo jeho narození, jeho zaměstnání a bydliště, údaj
o jeho státní příslušnosti, není-li obviněný státním příslušníkem pouze České
republiky, nebo informaci, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní
příslušnost nepodařilo zjistit, a popřípadě jiné údaje potřebné k tomu, aby nemohl být
zaměněn s jinou osobou; jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, uvede
se též hodnost obviněného a útvar, jehož je příslušníkem,
c) žalobní návrh, v němž musí být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán,
s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, popřípadě s uvedením jiných skutečností,
pokud je jich třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným a aby bylo odůvodněno
použití určité trestní sazby; musí tu být dále uvedeno, jaký trestný čin obžaloba v tomto
skutku spatřuje, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení
zákonů a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu,
d) návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu a výměry nebo návrh na upuštění
od potrestání; pokud je navrhován trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo trest
propadnutí věci, uvede se, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jeho výkonu, a
e) odůvodnění žalovaného skutku s uvedením důkazů, o které se toto odůvodnění opírá,
a seznam důkazů, jejichž provedení se v hlavním líčení navrhuje, jakož i právní úvahy,
kterými se státní zástupce řídil při posuzování skutečností podle příslušných ustanovení
zákona.
Zákon o Rejstříku trestů
(ve znění tisku 756)
§3
(1) V evidenci Rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních listů všech osob pravomocně
odsouzených soudy České republiky.
(2) Součástí evidence Rejstříku trestů jsou i údaje o osobách pravomocně odsouzených
soudy, které byly shromážděny podle dříve platných předpisů, a údaje předané Rejstříku trestů
na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.
(3) Trestním listem se pro účely tohoto zákona rozumí oznámení soudu, které obsahuje
údaje o
a) odsouzené osobě, aby nebyla zaměnitelná s jinou osobou, včetně údaje o její státní
příslušnosti, není-li státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informace, že je
osobou bez státní příslušnosti nebo že se její státní příslušnost nepodařilo zjistit,
b) soudu a spisové značce trestní věci,
c) rozhodnutí o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu,
d) rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění z výkonu trestu
nebo upuštění od výkonu jeho zbytku,
e) udělení milosti,
f) účasti odsouzeného na amnestii,
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g) zahlazení odsouzení.
§ 4a
(1) Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o pravomocných odsouzeních
občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v trestním
řízení a údaje navazující na tato odsouzení, a to na základě informací zaslaných jinými
členskými státy Evropské unie těmito státy.
(2) Je-li Rejstřík trestů informován jiným členským státem Evropské unie nebo Spojeným
královstvím o změně údajů podle odstavce 1, provede tuto změnu v evidenci Rejstříku trestů.
(3) Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se na odsouzení občana
České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království
hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle
právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který
za něj byl uložen. Ustanovení § 4 odst. 4 se použije obdobně.
§ 10
(1) Pro potřeby trestního řízení se vydává opis orgánům činným v trestním řízení3)
a Ministerstvu spravedlnosti na jejich žádost. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis
týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o
a) stížnosti pro porušení zákona,
b) uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,
c) žádosti o milost,
d) vydání do cizího státu, nebo
e) vyžádání z cizího státu.
Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů, pokud je k nim
příslušné podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo vyhlášené
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Jedná-li Ministerstvo spravedlnosti
ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li Českou
republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů, je oprávněno k tomuto účelu
vyžadovat opis.
(2) Kancelář prezidenta republiky může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž
se provádí řízení o
a) žádosti o milost,
b) jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky.
(3) Jiným orgánům a osobám lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpis. Na žádost cizozemských justičních orgánů vydá Rejstřík trestů opis,
stanoví-li tak tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána. Rejstřík trestů vydá opis také na žádost mezinárodního soudu, který splňuje alespoň
jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních, a jeho orgánů.
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(4) V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká,
a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření, včetně údajů o odsouzeních
cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České
republiky. V opise se uvádějí i údaje o zahlazení odsouzení fyzické osoby nebo o zániku účinků
odsouzení právnické osoby. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení
trestního stíhání, podmíněného odložení návrhu na potrestání a jiné významné skutečnosti
pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2b).
(5) Ve zvláštní části opisu se uvádějí údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle
§ 4a s výjimkou biometrických údajů. Je-li vydáván opis pro jiné účely než pro trestní řízení,
neuvádějí se ve zvláštní části opisu údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a,
jejichž předání pro tyto účely odsuzující členský stát Evropské unie vyloučil nebo Spojené
království vyloučily. U údajů o odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie nebo
Spojeného království zaznamenaného do evidence Rejstříku trestů podle § 4a se ve zvláštní
části opisu vyznačí, zda se na toto odsouzení hledí jako na odsouzení soudem České republiky
na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo v důsledku uznání rozhodnutí jiného členského
státu Evropské unie nebo Spojeného království vydaného pro čin trestný i podle práva České
republiky; u takovéhoto odsouzení se rovněž vyznačí, zda došlo k jeho zahlazení podle
zvláštního právního předpisu.
(6) Ve zvláštní části opisu se uvádí též informace o pravomocných odsouzeních
a navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo
Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 3 jiný
členský stát Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.
§ 11a
(1) Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u kontaktního místa veřejné
správy4a) ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení
žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.
(2) Kontaktní místo veřejné správy4a) po přijetí žádosti o výpis ověří správnost údajů
uvedených v písemné žádosti o výpis, totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby,
a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.
(3) Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle kontaktní místo veřejné správy4a)
Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík
trestů výpis neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu
dále prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby, zejména porovnáním
údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík
trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2, 3 nebo 4 a 3.
O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí kontaktní místo veřejné správy4a),
které mu žádost zaslalo, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.
(4) Kontaktní místo veřejné správy4a) vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost
o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí
prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby podle odstavce 3 nebo nelzeli neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2, 3 nebo 4 a 3, kontaktní místo veřejné
správy4a) tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný
termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.
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§ 11aa
(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu veřejné
správy9) s využitím přístupu se zaručenou identitou nebo datovou zprávou s ověřenou totožností
žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Po ověření skutečností
uvedených v § 11 odst. 2 zašle správce portálu veřejné správy Rejstříku trestů žádost o výpis
v elektronické podobě. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis neprodleně
po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost
žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru
obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu
výpisu podle § 13 odst. 2, 3 nebo 4 a 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně
vyrozumí správce portálu veřejné správy, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín
vydání výpisu.
(2) Správce portálu veřejné správy zašle výpis v elektronické podobě žadateli do jeho
datové schránky, byla-li žádost o výpis podána datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo jej žadateli zpřístupní
prostřednictvím portálu veřejné správy, byla-li žádost o výpis podána prostřednictvím portálu
veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou. Je-li pro účely vydání výpisu
zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit
přílohu výpisu podle § 13 odst. 2, 3 nebo 4 a 3, správce portálu veřejné správy tuto skutečnost
sdělí žadateli a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy mu jej
zašle do jeho datové schránky nebo zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy.
§ 13
(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených
trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl
odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako
na odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané do evidence
Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí jako na odsouzení soudy České republiky.
(2) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která je státním příslušníkem jiného
členského státu Evropské unie, jsou informace podle § 16g odst. 2, pokud je tento jiný členský
stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle.
(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která měla nebo má bydliště v jiném
členském státě Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem jiného členského státu
Evropské unie, jsou informace podle § 16g odst. 3, pokud o ně tato osoba v žádosti o výpis
požádala a pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle.
(4) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní
formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení
požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10), pokud o něj tato osoba
v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.
(5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu,
jsou veřejně přístupné.
§ 13
(znění účinné 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů)
(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených
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trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl
odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí
jako na odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané
do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí jako na odsouzení soudy České
republiky.
(2) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která je státním příslušníkem
jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, jsou informace podle
§ 16g odst. 2, pokud je tento stát Rejstříku trestů zašle.
(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která měla nebo má bydliště
v jiném členském státě Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem jiného
členského státu Evropské unie, jsou informace podle § 16g odst. 3, pokud o ně tato osoba
v žádosti o výpis požádala a pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku
trestů zašle.
(4) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný
standardní formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii 10),
pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam
o odsouzení.
(5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí
ve výpisu, jsou veřejně přístupné.
§ 13
(znění účinné od 28. 6. 2022)
(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených
trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl
odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí
jako na odsouzení soudy České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané
do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, na které se nehledí jako na odsouzení soudy České
republiky.
(2) Přílohou výpisu jsou též informace o pravomocných odsouzeních a navazujících
údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného
království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 5 jiný členský stát
Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku trestů zašle.
(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný
standardní formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii 10),
pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam
o odsouzení.
(4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí
ve výpisu, jsou veřejně přístupné.
§ 16b
(1) Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení
u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo
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použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení5b).
(2) Rejstřík trestů předává Ministerstvu spravedlnosti informace o odsouzení občanů jiných
než členských států Evropské unie, nejde-li o odsouzení občana Spojeného království.
HLAVA III
Předávání informací o odsouzeních s členskými státy Evropské unie v rámci Evropské unie
a se Spojeným královstvím
§ 16d
(1) Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu
Evropské unie6) nebo Spojeného království (dále jen „příslušný orgán“) o pravomocných
odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících
údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních.
(2) Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému
orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení
do evidence Rejstříku trestů. Je-li odsouzený státním příslušníkem dvou nebo více jiných
členských států Evropské unie, zašle Rejstřík trestů uvedené informace příslušnému orgánu
každého z těchto států. Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 příslušnému
orgánu každého státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem.
(3) Rejstřík trestů zašle příslušnému orgánu na jeho žádost opis rozhodnutí a dodatečné
informace k informacím poskytnutým podle odstavce 1. Pro splnění této povinnosti jsou soudy
povinny poskytnout Rejstříku trestů součinnost.
(4) Datový záznam, který Rejstřík trestů pořizuje v centrálním systému
pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí11), zahrnuje i daktyloskopické otisky osoby, která je státním
příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti
nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, pokud byly sejmuty pro účely
trestního řízení nebo pro účely podle zákona o Policii České republiky, zákona
o Generální inspekci bezpečnostních sborů nebo zákona o Vojenské policii.
(5) Pro účely splnění povinnosti manuálního ověření různých totožností podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie zřizujícím rámec pro interoperabilitu mezi
informačními systémy Evropské unie12) v případě shod, které se vyskytnou při pořizování
datového záznamu podle odstavce 4, poskytne Policie České republiky Rejstříku trestů
součinnost.
_______
6)

Článek 1 rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.

11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje
centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního
systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.
12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec
pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu
a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816.
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§ 16e
(1) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném formuláři7)
podanou pro účely trestního řízení zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu opis včetně všech
údajů, které obdržel od jiného členského státu Evropské unie podle § 16f odst. 1; ustanovení
§ 10 odst. 5 se přitom neužije.
(2) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném formuláři7)
podanou pro jiné účely než pro trestní řízení zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu výpis
z evidence Rejstříku trestů včetně všech údajů, které obdržel od jiného členského státu
Evropské unie podle § 16f odst. 1; namísto údajů o odsouzení, u kterého odsuzující členský stát
Evropské unie vyloučil nebo Spojené království vyloučily jeho předávání pro jiné účely než
pro trestní řízení, sdělí Rejstřík trestů příslušnému orgánu, že mu tyto údaje nemůže zaslat
a který členský stát Evropské unie který stát tyto údaje předal.
(3) Opis nebo výpis podle odstavce 1 nebo 2 zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti; zároveň s tímto opisem nebo výpisem
zašle na stanoveném formuláři7) v českém jazyce informaci o pravomocných odsouzeních
a o navazujících údajích o takových odsouzeních zaznamenaných do evidence Rejstříku trestů.
Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí další informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje
z evidence Rejstříku trestů, Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich doplnění.
V takovém případě zašle požadované informace příslušnému orgánu do 10 pracovních dnů
od doručení těchto dalších informací.
_______
7)

Příloha rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny
informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.
Příloha LAW-6 kapitola 2 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím
pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně
druhé z 30. prosince 2020.

§ 16f
(1) Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky
soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení a o navazujících údajích
zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané
jinými členskými státy Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení
a o navazujících údajích zapsaných do jeho evidence o takových odsouzeních, které mu
tento stát zašle. Informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného
členského státu Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení zašle Rejstřík
trestů Ministerstvu spravedlnosti k postupu podle § 4a odst. 3.
(2) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o zaslání opisu rozhodnutí nebo dodatečných
informací k informacím poskytnutým podle odstavce 1 na žádost Ministerstva spravedlnosti
nebo orgánu činného v trestním řízení anebo, je-li to zapotřebí, i pro vedení evidence Rejstříku
trestů.
(3) Informace získané podle odstavce 2 lze použít pouze pro účely, pro které byly
vyžádány, nebo pro vedení evidence Rejstříku trestů.
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§ 16g
(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných
odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto
státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení.
(2) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie,
o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu,
jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních
za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
(3) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo
která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis
podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis
příslušný orgán členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště nebo
jehož byla tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních
za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
(4) Žádost podle odstavce 1 až 3 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři7)
přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského státu
Evropské unie.
(5) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního řízení, pro
které byly vyžádány. Toto omezení se neuplatní, je-li to nezbytné k předcházení
bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.
§ 16g
(znění účinné 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů)
(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných
odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci
tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního
řízení.
(2) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské
unie nebo Spojeného království, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů
příslušný orgán státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních
zapsaných v evidenci tohoto státu.
(3) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie
nebo která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle
§ 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis
příslušný orgán členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště
nebo jehož byla tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných
odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných
v evidenci tohoto státu.
(4) Žádost podle odstavce 1 až 3 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři 7)
přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského
státu Evropské unie nebo do anglického jazyka, je-li dožádaným státem Spojené
království.
(5) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního řízení,
pro které byly vyžádány. Toto omezení se neuplatní, je-li to nezbytné k předcházení
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bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.
§ 16g
(znění účinné od 28. 6. 2022)
(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných
odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci
tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního
řízení nebo pro jiné účely než pro trestní řízení.
(2) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je státním příslušníkem jiného než
členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní
příslušnost se nepodařilo zjistit, požádá Rejstřík trestů o poskytnutí informací podle
odstavce 1 příslušný orgán členského státu Evropské unie, který podle systému pro
identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí11), eviduje odsouzení této osoby, ledaže žadatel tento postup
vyloučí. Vyloučit tento postup však nelze v případě, kdy byla žádost o opis nebo výpis
podána pro účely výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje
přímý a pravidelný kontakt s dětmi, a v případě, kdy žadatelem je osoba, které se žádost
týká.
(3) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby, která je státním příslušníkem pouze
České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, postupuje Rejstřík trestů
obdobně podle odstavce 2 věty první, pokud o to žadatel požádá; i bez žádosti tak
postupuje Rejstřík trestů v případě, kdy je žádost o opis nebo výpis podána pro účely
výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý
a pravidelný kontakt s dětmi.
(4) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie
nebo Spojeného království, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů
příslušný orgán státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních
zapsaných v evidenci tohoto státu.
(5) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie
nebo která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle
§ 11, 11a nebo 11aa, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis
příslušný orgán členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště
nebo jehož byla tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných
odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných
v evidenci tohoto státu.
(6) Žádost podle odstavců 1 až 5 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném formuláři7)
přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského
státu Evropské unie nebo do anglického jazyka, je-li dožádaným státem Spojené
království.
(7) Informace získané podle odstavců 1 až 3 lze použít pouze pro účel, pro který byly
vyžádány; informace získané pro jiné účely než pro trestní řízení lze použít pouze
za podmínek stanovených příslušným orgánem. Toto omezení se neuplatní, je-li to
nezbytné k předcházení bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.
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§ 16h
(znění účinné 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů)
Informace a žádosti podle § 16d až 16g se mezi Rejstříkem trestů a příslušným orgánem
předávají elektronicky s použitím standardizovaného formátu8). Není-li tento způsob předávání
možný, předávají se v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu
ověřit jejich pravost.
_________
8)

Rozhodnutí Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009, o zřízení Evropského informačního systému rejstříků
trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV.
Příloha LAW-6 kapitola 1 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím
pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně
druhé z 30. prosince 2020.

§ 16h
(znění účinné od 28. 6. 2022, změny účinné 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů modře)
Informace a žádosti podle § 16d až 16g se mezi Rejstříkem trestů a příslušným orgánem
předávají elektronicky s použitím standardizovaného formátu8). Není-li tento způsob předávání
možný, předávají se v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu
ověřit jejich pravost.
_________
8)

Rozhodnutí Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009, o zřízení Evropského informačního systému rejstříků
trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové
rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí
a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.
Příloha LAW-6 kapitola 1 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím
pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně
druhé z 30. prosince 2020.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
§ 49
Vydávání pověření
(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná
komise podle § 38 odst. 2 písm. a).
(2) Podmínkou pro vydání pověření je
a) podání písemné žádosti,
b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo
poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich
dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti
a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na osoby uvedené v § 49a odst. 5,
c) bezúhonnost
1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat,
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2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat,
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany
prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření
ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b)
až d),
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálněprávní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany,
g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla
hospodaření.
(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá vyjádření
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo
bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost ve správním
obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt nebo sídlo,
vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností se
vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.
(4) Žádost o vydání pověření musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním
řádem
a) u právnické osoby doklad o zápisu do příslušného veřejného rejstříku podle zvláštních
právních předpisů45), pokud je ve veřejném rejstříku zapsána,
b) u fyzické osoby rodné číslo,
c) rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá
o vydání pověření,
d) místo výkonu sociálně-právní ochrany,
e) jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní
ochranu poskytovat,
f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých
1. se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce,
2. má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců
vykonávala činnost nebo měla sídlo;
tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.
f) u fyzické osoby, která je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského
státu Evropské unie, informaci, ve kterém jiném členském státě Evropské unie
se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, a výpis z evidence
obdobné Rejstříku trestů vedené v jiném než členském státě Evropské unie, ve kterém
se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší
než 3 měsíce,
g) u fyzické osoby, která je státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské
unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo
zjistit, výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené v jiném než členském státě
Evropské unie, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle
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než 3 měsíce, který nesmí být starší než 3 měsíce,
h) u právnické osoby výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech,
ve kterých má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu
3 měsíců vykonávala činnost nebo měla sídlo, který nesmí být starší než 3 měsíce.
(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2.
V případě, že žadatel žádá o vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní
ochrany, které má být zřízeno v obvodu jiného krajského úřadu, je krajský úřad povinen požádat
o vydání závazného stanoviska podle odstavce 7 krajský úřad, v jehož obvodu má být zařízení
zřízeno. V rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované sociálně-právní ochrany a místo,
kde může být taková činnost vykonávána. Jde-li o rozhodnutí, kterým se osoba pověřuje
ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, s výjimkou výchovně rekreačních
táborů pro děti, uvede se v rozhodnutí název a adresa sídla zařízení, pro které se pověření
vydává.
(6) Krajský úřad nebo komise rozhoduje také o změně pověření k poskytování sociálněprávní ochrany,
a) jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo vydáno
pověření,
b) jestliže chce sociálně-právní ochranu vykonávat na jiném místě, než je uvedeno v rozhodnutí
o vydání pověření.
(7) V případě, že pověřená osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo
jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu,
rozhoduje krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálněprávní ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být
zařízení nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno
zejména potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení
sociálně-právní ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným
pro poskytování péče a pomoci dětem na území kraje. Na vydání pověření o rozšíření nebo
změně vykonávání sociálně-právní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně.
(8) Za bezúhonné se pro účely vydání pověření považují fyzická osoba a právnická osoba,
které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin ani nebyly pravomocně
odsouzeny pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností
srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany; je-li proti
žadateli nebo fyzickým osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako fyzické
osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný
čin uvedený v části věty před středníkem, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až do doby
vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za účelem doložení bezúhonnosti
si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je k rozhodování
o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá výpis z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím jejího
výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem
sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená osoba
sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pověřená osoba je povinna do 15 dnů
ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření vydal.
(10) Pověřená osoba je povinna
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a) oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání
pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku,
b) vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu
odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl
o vydání pověření,
c) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo
jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu
nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který
rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být zveřejněna v rozsahu a za podmínek
stanovených v § 57 odst. 2,
d) oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu
sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.
(11) Orgány, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom,
kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým fyzickým
nebo právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost jsou orgány,
které vydaly pověření, povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vydání
pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci pověřených
osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům, které pověření
vydávají, údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(12) Orgán, který rozhodl o vydání pověření, je oprávněn kontrolovat výkon sociálněprávní ochrany pověřenými osobami. Oprávnění kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany
podle věty první má i krajský úřad, v jehož obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní
ochrany nebo v jehož obvodu vykonává pověřená osoba činnost související se sociálně-právní
ochranou. Tento krajský úřad je povinen sdělit skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému
úřadu, který je příslušný k vydání pověření.
Zákon o veřejných sbírkách
§ 5a
(1) Právnické osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a fyzické osoby, oprávněné
jednat ve věci sbírky jejich jménem, musí být bezúhonné.
(2) Právnická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla pravomocně odsouzena
za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
(§ 217 trestního zákoníku) nebo poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči
informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti neoprávněného zásahu do počítačového
systému nebo nosiče informací z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), pokud se na ni
nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Fyzická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla pravomocně odsouzena
a) za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin proti majetku anebo nedbalostní trestný
čin hospodářský, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
b) v cizině za čin, jehož znaky jsou obdobné znakům některého z trestných činů uvedených
v písmeni a), a ke dni oznámení sbírky nebyl uložený trest vykonán, nebo od nabytí právní
moci rozsudku uplynulo méně než pět let nebo méně než pětinásobek doby, na kterou byl
uložen trest odnětí svobody.
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(4) Za účelem prokázání bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Zákon o Policii České republiky
§ 65
Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
(1) Policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u
a) osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo sděleno
podezření18) pro spáchání takového trestného činu,
b) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu,
c) osoby, jíž bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, nebo
d) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je omezena,
snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat
obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující získání
informací o genetickém vybavení.
(2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor osoby provést, je policista po předchozí
marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený
intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon
spojený se zásahem do tělesné integrity.
(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je policista oprávněn osobu předvést
k jeho provedení. Po provedení úkonu policista osobu propustí.
(4) O provedených úkonech sepíše policista úřední záznam.
(5) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 zlikviduje vymaže, jakmile jejich
zpracovávání není nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné
činnosti anebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného
pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.
_________
18)

§ 179b odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

§ 65a
Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
(1) Policie sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které
mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie51), daktyloskopické otisky osoby, která
není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní
příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla
obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání
trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické otisky sejmuty podle § 65 odst. 1 písm. a)
až c). Ustanovení § 65 odst. 2 až 4 se použijí obdobně.
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(2) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí
pro účely podle odstavce 1.
_________
51)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje
centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního
systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

§ 88
Při zpracovávání osobních údajů pro účely uvedené v § 79 odst. 1 bez vědomí subjektu
údajů sdělí policie tomuto subjektu v okamžiku, kdy není ohroženo plnění úkolů policie
v souvislosti s těmito účely, že pro své potřeby zpracovává jeho osobní údaje. Sdělení učinit
nemusí,
a) jsou-li tyto údaje zlikvidovány vymazány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného
ohrožení, nebo
b) pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím.
Trestní zákoník
§7
Zásada ochrany a zásada univerzality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského
a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných
a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného
k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236), neoprávněné výroby peněz
(§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti
na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace
terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314),
vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325),
padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401),
apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití
zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412),
perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití
mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) a ublížení
parlamentáři (§ 417) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo
osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině
proti občanu České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České
republiky povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo
spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.
§ 102a
Zabrání části majetku
(1) Soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán vinným úmyslným
trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby
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nejméně čtyři léta, nebo trestným činem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií
(§ 192), neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči neoprávněného zásahu
do počítačového systému nebo nosiče informací (§ 230), opatření a přechovávání
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletich při veřejné dražbě (§ 258),
nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285
odst. 2 až 4, šíření toxikomanie (§ 287), podplacení (§ 332) nebo nepřímého úplatkářství
(§ 333), pokud pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil
získat majetkový prospěch a soud má za to, že určitá část jeho majetku pochází z trestné činnosti
vzhledem k tomu, že hodnota majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu nebo
do majetku ve svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním takového trestného činu,
v době jeho páchání nebo po jeho spáchání, je v hrubém nepoměru k příjmům pachatele
nabytým v souladu se zákonem nebo byly zjištěny jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr.
(2) Soud může uložit zabrání části majetku ve vztahu k věci, která by jinak mohla být
zabrána podle odstavce 1, pokud pachatel takovou věc
a) převedl na jinou osobu bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek a tato osoba věděla
nebo mohla a měla vědět, že na ni takovou věc převedl z toho důvodu, aby se vyhnul jejímu
zabrání, nebo že taková věc byla získána v rozporu se zákonem,
b) převedl na osobu blízkou,
c) převedl na právnickou osobu, ve které má sám nebo ve spojení s osobami blízkými
většinovou majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích právech nebo rozhodující vliv
na řízení, a takovou věc pachatel bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek užívá,
d) převedl do majetku ve svěřenském fondu, nebo
e) nabyl do společného jmění manželů.
(3) Soud při určení části majetku, jejíž zabrání ukládá, stanoví konkrétní věci podléhající
zabrání. Pokud byl zjištěn hrubý nepoměr mezi hodnotou majetku a příjmy pachatele nabytými
v souladu se zákonem ve sledovaném období, může takto určit jakékoli věci pachatele
v hodnotě až do výše zjištěného hrubého nepoměru.
(4) Není-li známo, kde se věci, které by mohly být zabrány, nacházejí, nebo jejich zabrání
není vhodné zejména s ohledem na práva třetích osob, anebo jestliže ten, komu mohla být věc
zabrána, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí, zcizí, nebo její zabrání jinak zmaří, může
soud uložit zabrání náhradní hodnoty, včetně peněžité částky, až do výše, která odpovídá
hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, soud stanoví na základě
odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
(5) Zabrání postihuje i plody a užitky věci, které náležejí osobě, jíž se taková věc zabírá.
Zabrání se nevztahuje na věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb osoby,
které se zabírá část majetku, nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je tato osoba podle
zákona povinna pečovat.
§ 120
Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení
Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do počítačových
informací nebo dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace
na počítači dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, zásahu
do programového nebo technického vybavení počítačového systému nebo provedením
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jiné operace v počítačovém systému, zásahu do elektronického nebo jiného technického
zařízení, včetně zásahu do předmětů sloužících k ovládání takového zařízení, anebo využitím
takové operace či takového zásahu provedeného jiným.
§ 136a
Počítačový systém
Počítačovým systémem se rozumí zařízení anebo skupina vzájemně propojených nebo
přidružených zařízení, z nichž jedno nebo více provádí na základě programu automatické
zpracování dat. Počítačovým systémem se rozumí i data uložená, zpracovaná, opětovně
vyhledaná nebo přenesená tímto zařízením anebo skupinou zařízení za účelem jeho nebo
jejich provozu, použití, ochrany a údržby.
§ 182
Porušení tajemství dopravovaných zpráv
(1) Kdo úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované
jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě
elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který
zprávu přijímá, nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci,
včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková
počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo
přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
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(5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo
počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti, který
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,
b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo
c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou
dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat,
telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti.
(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 183
Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo
jiného záznamu, počítačových dat dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči
informací anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní,
zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit
jeho společenskou vážnost.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo
domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
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§ 230
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči neoprávněný zásah do počítačového
systému nebo nosiče informací
(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému
systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci.
(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a zasáhne
do počítačového systému nebo nosiče informací tím, že
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo
jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak,
aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá,
bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
d) neoprávněně vloží nebo přenese data do počítačového systému nebo na nosič informací
nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače počítačového
systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný
prospěch, nebo
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického
zařízení pro zpracování dat.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
c) spáchá-li takový čin proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný
dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění
základních životních potřeb obyvatel,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je
podnikatelem.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
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§ 231
Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných
takových dat
(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle
§ 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze,
nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně
počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě
elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek,
pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.
(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá
nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně
počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu
do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části nebo
k neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek,
pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části,
v úmyslu, aby jich bylo užito ke spáchání trestného činu porušení tajemství
dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo trestného činu
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu
do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230 odst. 1 nebo 2, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 232
Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení
počítače z nedbalosti Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací
z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté
a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo
učiní neupotřebitelnými, nebo
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b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače počítačového systému
nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,
a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
§ 234
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
(1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele uživatele opatří, zpřístupní,
přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu
identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní
šek nebo záruční šekovou kartu, který umožňuje výběr hotovosti nebo převod peněžních
prostředků anebo virtuálních aktiv používaných namísto peněžních prostředků (dále jen
„platební prostředek“) a který náleží jinému, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo
pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý nebo
platný, nebo
kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije jako pravý nebo platný,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny působící ve více
státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(6) Příprava je trestná.
§ 236
Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání
platebního prostředku
(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, zprostředkuje
nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho
součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu,
vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění peněz nebo prvků sloužících
k ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění
54

platebních prostředků anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání, pozměnění
nebo neoprávněnému získání platebního prostředku, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání.
§ 264
Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití
(1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání povolení k vývozu
zboží nebo technologií dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci vývozu zboží a technologií
dvojího užití zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede anebo kdo
učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače počítačového systému,
v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.
§ 267
Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem
(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání
povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí,
poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo
kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače počítačového
systému, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
§ 311
Teroristický útok
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit
nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo
mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula
nebo trpěla,
a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení,
dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické,
vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož
fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v nebezpečí
škody velkého rozsahu,
b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního
zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
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c) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny
na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou
vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším
rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d) vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň
nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek
nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové nebezpečí
zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo
e) vložením nebo přenosem dat do počítačového systému nebo na nosič informací, učiněním
jiného zásahu do programového nebo technického vybavení počítačového systému
nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat anebo vymazáním nebo jiným
zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat uložených v počítačovém systému
nebo na nosiči informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými
provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad
na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních
životních potřeb obyvatel, útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím
počítačového programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo útok,
kterým způsobí značnou škodu,
bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku.
(2) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit
nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo
mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula
nebo trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu
na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení,
dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické,
vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož
fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životy
nebo bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo plošiny,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního
zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy,
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny
na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou
vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším
rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí
život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku,
f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije
výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový
prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné,
biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny, nebo
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g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví tím, že způsobí požár nebo
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
e) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
f) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení
mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo
g) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 312c
Beztrestnost agenta
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen "agent"),
který se účastní činnosti teroristické skupiny, není pro trestný čin účasti na teroristické skupině
podle § 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti
spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch
teroristické skupiny anebo jejímu spáchání předejít.
(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické skupiny nebo takovou skupinu podporuje,
není trestný pro trestný čin rvačky podle § 158 odst. 1, obchodování s lidmi (§ 168), svěření
dítěte do moci jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178), poškození cizích práv
(§ 181), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření pornografie
(§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě
pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), neoprávněného užívání cizí věci
(§ 207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), legalizace výnosů z trestné činnosti
(§ 216), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení
o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), padělání a pozměnění peněz (§ 233),
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání
padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení
určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236), neoprávněné výroby
peněz (§ 237), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244),
padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících
splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém
hospodářství (§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování hazardní
hry (§ 252), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
(§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné
dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů
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o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu
zboží a technologií dvojího užití (§ 263), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu
zboží a technologií dvojího užití (§ 264), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním
povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů
a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267),
poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276), nedovoleného ozbrojování
(§ 279), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby
a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení
jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), přechovávání omamné
a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou
nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné
a psychotropní látky a jedu (§ 286), výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním
účinkem (§ 288), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání
s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), financování
terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým
trestným činem (§ 312f), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331),
podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2, organizování a umožnění
nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému pobytu
na území republiky (§ 341), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), nebezpečného
vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny (§ 355), podněcování
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) nebo výtržnictví
(§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané
členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické
skupiny anebo jejímu spáchání předejít.
(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, anebo
agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny.
§ 419a
Implementace práva Evropské unie
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).
____________________
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi,
boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání
a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady
2004/68/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního
systému k praní peněz a financování terorismu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního
prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES
o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří
jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují
s příslušnými orgány.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce
a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS)
č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS,
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy
a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů
a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání
trhu (směrnice o zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní
cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní
cestou proti praní peněz.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti
bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady
2001/413/SVV.

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů
§ 34a
Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
(1) Inspekce sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí,
zřízeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22), daktyloskopické otisky
osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou
bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která
byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání
trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické otisky sejmuty podle § 34 odst. 1.
Ustanovení § 34 odst. 2 až 5 se použijí obdobně.
(2) Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí
pro účely podle odstavce 1.
_________________
22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje
centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního
systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

§ 53
Při zpracovávání osobních údajů bez vědomí subjektu údajů sdělí inspekce tomuto subjektu
v okamžiku, kdy není ohroženo plnění úkolů inspekce, že pro své potřeby zpracovává jeho
osobní údaje. Sdělení učinit nemusí,
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a) jsou-li tyto údaje zlikvidovány vymazány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného
ohrožení, nebo
b) pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
§4
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu mučení a jiného nelidského
a krutého zacházení (§ 149 trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního
zákoníku), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku), výroby
a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního
prostředku (§ 236 trestního zákoníku), neoprávněné výroby peněz (§ 237 trestního zákoníku),
rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního
zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního
zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu
(§ 312e trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f trestního
zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), násilí
proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního
zákoníku), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 trestního zákoníku), genocidia (§ 400
trestního zákoníku), útoku proti lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace
skupiny lidí (§ 402 trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 406 trestního zákoníku),
válečné krutosti (§ 412 trestního zákoníku), perzekuce obyvatelstva (§ 413 trestního zákoníku),
plenění v prostoru válečných operací (§ 414 trestního zákoníku), zneužití mezinárodně
uznávaných a státních znaků (§ 415 trestního zákoníku), zneužití vlajky a příměří (§ 416
trestního zákoníku) a ublížení parlamentáři (§ 417 trestního zákoníku) i tehdy, spáchala-li
takový trestný čin v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině
právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice, též tehdy, byl-li čin spáchán
ve prospěch právnické osoby, která má na území České republiky sídlo.
Zákon o obětech trestných činů
(ve znění tisku 699)
ČÁST PRVNÍ
PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH
POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ A NĚKTERÝCH DALŠÍCH OSOB
V SOUVISLOSTI SE SPÁCHANÝM TRESTNÝM ČINEM A PODPORA SUBJEKTŮ
POSKYTUJÍCÍCH JIM POMOC
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
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a) práva obětí trestných činů a některých dalších osob v souvislosti se spáchaným trestným
činem,
b) poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a
c) vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů a některým
dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem.
_____
1)

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla
pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

§2
Vymezení pojmů
(1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný.
(2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo
na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel
trestným činem obohatil nebo měl obohatit.
(3) Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti
oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel,
manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala
nebo byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.
(4) Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění podmínek uvedených
v odstavci 2 nebo 3 rozumí
a) dítě,
b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým
hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem
k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění
ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) nebo trestného činu
teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),
d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval
nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému
národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného
činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním
případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví,
rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah
k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.
(5) Druhotnou újmou se pro účely tohoto zákona rozumí újma, která nebyla oběti
způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie České republiky, orgánů
činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb,
subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců,
tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní.
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(6) Akreditovaným subjektem se rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím
Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") udělena akreditace podle § 42.
HLAVA II
Práva obětí trestných činů a některých dalších osob v souvislosti se spáchaným trestným
činem
Díl 1
Právo na poskytnutí odborné pomoci
§4
Odborná pomoc
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytují
obětem a osobám jim blízkým, kterým vznikla v důsledku spáchání trestného činu
na oběti škoda nebo nemajetková újma, (dále jen „dotčená osoba blízká“) v zapsaném
rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou
pomoc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc,
poskytování právních informací, nebo restorativní programy, a to před zahájením trestního
řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to
vyžaduje její účel.
(2) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dále
poskytují právnickým osobám, na kterých byl spáchán trestný čin na základě zneužití
údajů umožňujících jejich identifikaci, v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených
tímto zákonem právní informace a právní pomoc, zaměřené zejména na zneužití údajů
umožňujících identifikaci právnické osoby, včetně ochrany jejího názvu a pověsti.
§5
Bezplatná odborná pomoc
(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají
povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného odkladu bezplatně na základě žádosti
zvlášť zranitelné oběti, která tuto pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), nevzniklo-li tímto činem nebezpečí
nouze nebo trvale nepříznivý následek.
(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci
obětem trestných činů poskytovaly odbornou pomoc bezplatně i jiným obětem jiným osobám;
jiné právní předpisy týkající se poskytování těchto služeb tím nejsou dotčeny.
§6
Právní pomoc a poskytování právních informací
(1) Právní pomoc je oběti a dotčené osobě blízké na její jejich žádost poskytována
bezplatně za podmínek a v rozsahu stanoveném v jiném právním předpise.
(2) Právní pomoc obětem podle tohoto zákona mohou za úplatu podle tohoto zákona
mohou poskytovat pouze advokáti.
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(3) Subjekty akreditované pro poskytování právních informací a Probační a mediační
služba mohou podle tohoto zákona poskytovat obětem trestných činů oběti, dotčené osobě
blízké a právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů
umožňujících její identifikaci, právní informace.
Díl 2
Právo na informace
§7
Přístup k informacím
Oběť má v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které se týkají
věci, v níž se stala obětí trestného činu.
§7
Přístup k informacím
Oběť a právnická osoba, na které byl spáchán trestný čin, (dále jen „dotčená
právnická osoba“) mají v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím,
které se týkají věci, v níž byl na nich spáchán trestný čin; obdobné právo má i dotčená
osoba blízká.
§ 8a
Informace poskytované Policií České republiky, policejním orgánem a státním
zástupcem některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem
(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního
kontaktu s dotčenou osobou blízkou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené
v § 8 odst. 1 písm. b); tyto informace poskytne této osobě i státní zástupce, přijímá-li její
oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Informace
podle věty první se poskytují písemně i ústně.
(2) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního
kontaktu s dotčenou právnickou osobou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené
v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a j) a informaci o tom, u kterého konkrétního orgánu a jakým
způsobem může požádat o informace podle § 11 odst. 1; zároveň jí předá kontakt na tento
orgán.
(3) Právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů
umožňujících její identifikaci, informuje Policie České republiky nebo policejní orgán
při prvním kontaktu s ní i bez žádosti také o tom, na které subjekty zapsané v registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc,
a předá jí kontakty na tyto subjekty.
(4) Přijímá-li oznámení dotčené právnické osoby o skutečnostech nasvědčujících
tomu, že byl spáchán trestný čin, státní zástupce, poskytne dotčené právnické osobě
i bez žádosti informace uvedené v § 8 odst. 1 písm. d) a jde-li o právnickou osobu, na které
byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci, také
informace podle odstavce 3.
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(5) Informace podle odstavců 2 až 4 se poskytují písemně.
§9
Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů
(1) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytne oběti
informace o
a) službách, které obětem poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, zda je služba
poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby neposkytuje, odkáže oběť na jiný
subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou
službu poskytuje,
b) právech oběti podle tohoto zákona,
c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu,
d) průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.
(2) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytne
dotčené osobě blízké a právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin na základě
zneužití údajů umožňujících její identifikaci, informaci o službách, které poskytuje,
a jejich rozsahu, včetně informace, zda je služba poskytována bezplatně;
pokud požadovaný druh služby neposkytuje, odkáže tuto osobu na jiný subjekt zapsaný
v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu
poskytuje.
§ 10
Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a zdravotnickým zařízením
(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba
České republiky nebo celní úřad v souvislosti s podáním vysvětlení, poskytne oběti i bez žádosti
i bez žádosti oběti informace podle § 8 odst. 1 písm. a) a b), dotčené osobě blízké informace
podle § 8 odst. 1 písm. b) a dotčené právnické osobě informace podle § 8 odst. 1 písm. a);
právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů
umožňujících její identifikaci, informuje také o tom, na které subjekty zapsané v registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc,
a předá jí kontakty na tyto subjekty.
(2) Je-li prvním kontaktním místem zdravotnické zařízení, které poskytuje oběti zdravotní
péči po spáchání trestného činu, poskytne jí poskytovatel zdravotních služeb i bez žádosti
informace podle § 8 odst. 1 písm. b).
§ 11
Další informace poskytované oběti a dotčené právnické osobě
(1) Na žádost oběti nebo dotčené právnické osoby jí poskytne příslušný orgán činný
v trestním řízení
a) informaci, že trestní řízení nebylo zahájeno,
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b) informaci o stavu trestního řízení, s výjimkou případů, kdy by tato informace mohla ohrozit
dosažení účelu trestního řízení,
c) informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, obviněna, včetně jeho právní
kvalifikace,
d) informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení před soudem,
e) pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí.
(2) Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení trestního řádu o doručování písemností
poškozenému.
(3) Věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení odsouzený
vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence informují oběť
na její žádost o
a) propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby,
b) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody,
c) přerušení výkonu trestu odnětí svobody,
d) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu ústavního ochranného léčení,
e) změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní,
f) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu zabezpečovací detence,
g) změně zabezpečovací detence na ochranné léčení,
h) jakémkoliv vydání obviněného nebo odsouzeného do cizího státu nebo jeho předání
do jiného členského státu Evropské unie v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech
trestních.
(4) Věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení odsouzený
vykonává ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence informují oběť
podle odstavce 3 bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nastala oznamovaná
skutečnost.
(5) Žádost podle odstavce 3 se podává v přípravném řízení policejnímu orgánu nebo
státnímu zástupci a v řízení před soudem soudu, který rozhoduje nebo rozhodoval v prvním
stupni. Pokud je obviněný v době podání žádosti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu, ve výkonu
ústavního ochranného léčení nebo ve výkonu zabezpečovací detence, o podání žádosti
informuje orgán uvedený ve větě první bez průtahů příslušnou věznici, poskytovatele
zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné
léčení, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence; v ostatních případech je informuje
při vzetí do vazby nebo při nařízení výkonu trestu, ústavního ochranného léčení nebo
zabezpečovací detence.
(6) Nepodala-li oběť žádost podle odstavce 3, obviněný nebo odsouzený byl propuštěn
nebo uprchl a je-li důvodná obava, že oběti hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného
nebo odsouzeného na svobodě, orgán činný v trestním řízení, Probační a mediační služba,
věznice, poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává
ústavní ochranné léčení, nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence neprodleně informuje
o této skutečnosti policejní orgán, který vede nebo vedl trestní řízení v dané trestní věci, který
přijme potřebná opatření k zajištění bezpečí oběti, včetně jejího vyrozumění o propuštění nebo
uprchnutí; policejní orgán v těchto případech též vyrozumí oběť o opatřeních přijatých
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k zajištění jejího bezpečí, byla-li taková opatření přijata a nepovede-li vyrozumění ke zmaření
nebo ztížení jejich účelu.
(7) Odstavce 3 až 6 se použijí obdobně i v případě, kdy ochranné léčení nebo
zabezpečovací detence byly uloženy osobě, která se dopustila činu jinak trestného.
§ 13
Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací
Oběť je třeba informovat srozumitelným způsobem se zohledněním jejího věku, rozumové
a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu včetně psychického stavu; jednotlivé
informace se oběti poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím konkrétním potřebám s ohledem
na povahu a závažnost trestného činu. Informace podle § 9 a § 10 odst. 1 musí být oběti
poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2 musí být oběti poskytnuty
alespoň písemně. Prohlásí-li oběť, že nechce být informována, orgány činné v trestním řízení
informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout k řádnému uplatnění práv
poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti o tom, že nechce být informována, může být
kdykoliv vzato zpět; o tom musí být oběť poučena.
§ 13
Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací
(1) Oběť a dotčenou osobu blízkou je třeba informovat srozumitelným způsobem
se zohledněním jejich věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu
včetně psychického stavu; jednotlivé informace se oběti a dotčené osobě blízké poskytnou
v rozsahu, který odpovídá jejich konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost
trestného činu. Informace podle § 9 a § 10 odst. 1 musí být oběti a dotčené osobě blízké
poskytnuty v písemné i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2 musí být oběti
poskytnuty alespoň písemně.
(2) Prohlásí-li oběť nebo dotčená osoba blízká, že nechce být informována, orgány
činné v trestním řízení informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout
k řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti nebo dotčené
osoby blízké o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom musí
být oběť a dotčená osoba blízká poučeny.
(3) Dotčené právnické osobě se informace poskytují písemně.
§ 16
Poskytování osobních údajů oběti
Pokud o to oběť, její zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník nebo důvěrník požádá,
vedou se údaje o bydlišti a doručovací adrese oběti, zmocněnce, zákonného zástupce,
opatrovníka nebo důvěrníka, údaje o jejich místě výkonu zaměstnání či povolání nebo
podnikání, a o jejich osobních, rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační
služby činní v dané věci. Je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné
uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, zpřístupní potřebné údaje
příslušný policista nebo orgán činný v trestním řízení; o zpřístupnění a jeho důvodech učiní
záznam do spisu a bez zbytečného odkladu o tom informuje osobu, o jejíž údaje jde.
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§ 18
Podání vysvětlení a výslech oběti
(1) Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti, zejména týkající
se předchozích sexuálních vztahů a chování oběti, lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné
pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně
a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat;
jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti přizpůsobit věku, osobním
zkušenostem a psychickému stavu oběti.
(2) Oběť má právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky. Námitka se poznamená
do protokolu. O důvodnosti námitky rozhoduje vyslýchající orgán.
HLAVA III
Podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů a některým dalším osobám
v souvislosti se spáchaným trestným činem
§ 38
Podpora ze strany státu
(1) Ministerstvo podporuje činnost subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů
a některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem poskytováním
dotací ze státního rozpočtu za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem. Tím není
dotčeno poskytování dotací podle jiného právního předpisu.
(2) Dotaci ze státního rozpočtu podle odstavce 1 věty první mohou získat jen akreditované
subjekty. Na udělení dotace není právní nárok.
§ 46a
Ustanovení § 39 až 46 se použijí obdobně na podporu a činnost subjektů poskytujících
pomoc dotčeným osobám blízkým nebo právnickým osobám, na kterých byl spáchán
trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících jejich identifikaci.
§ 47
Právní pomoc poskytovaná advokátem
(1) Advokáta zapíše ministerstvo na jeho žádost do registru poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů pro služby spočívající v právní pomoci obětem a dotčeným osobám blízkým,
pokud souhlasí s poskytováním právní pomoci obětem vymezeným v § 5 odst. 1 alespoň
v omezeném rozsahu bezplatně.
(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení advokáta, adresu sídla, evidenční číslo České advokátní
komory, identifikační číslo osoby,
b) prohlášení, že advokát souhlasí s poskytováním právní pomoci bezplatně obětem
vymezeným v § 5 odst. 1 s uvedením počtu hodin poskytování právní pomoci bezplatně
za kalendářní měsíc,
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c) uvedení soudu, v jehož obvodě advokát působí, pro účely právní pomoci,
d) okruh obětí a dotčených osob blízkých, kterým budou služby poskytovány,
e) den započetí poskytování služeb.
(3) Ministerstvo zapíše do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
na jeho žádost také advokáta pro služby spočívající v právní pomoci právnické osobě,
na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci.
Žádost obsahuje okruh právnických osob, kterým budou služby poskytovány, a dále
náležitosti uvedené v odstavci 2 písm. a), c) a e).
(3) (4) K žádosti se přikládá výpis ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní
komorou nikoliv starší 3 měsíců.
(4) (5) Advokát je povinen poskytnout právní pomoc bezplatně v rozsahu, který uvedl
v žádosti o zápis do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Bezdůvodné
odepření bezplatného poskytnutí právní pomoci je důvodem vyškrtnutí z registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů.
(5) (6) Je-li u ministerstva podána stížnost na advokáta, zapsaného v registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů pro služby spočívající v právní pomoci, postoupí ministerstvo
stížnost České advokátní komoře. Tím není dotčeno právo ministra spravedlnosti podat kárnou
žalobu podle jiného právního předpisu.
(6) (7) Na základě žádosti advokáta vyškrtne ministerstvo bez zbytečného odkladu
advokáta z registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů nebo provede požadovanou
změnu zapisovaných údajů.
§ 48
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
(1) Ministerstvo vede registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, do kterého
zapisuje
a) subjekty podle § 39 odst. 2 na základě jejich žádosti, včetně subjektů poskytujících služby
psychologického a sociálního poradenství dotčeným osobám blízkým,
b) akreditované subjekty podle § 39 odst. 1, včetně akreditovaných subjektů poskytujících
pomoc některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem,
c) advokáty na základě žádosti podle § 47,
d) střediska Probační a mediační služby.
(2) Subjekt podle § 39 odst. 2 k žádosti o zápis do registru poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů přiloží úředně ověřené rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího
poskytování sociálních služeb. Ministerstvo zašle informaci o zápisu do registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů orgánu, který rozhodl o registraci tohoto subjektu podle zákona
upravujícího poskytování sociálních služeb. Je-li u ministerstva podána stížnost na činnost
subjektu registrovaného podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb, postoupí ji
ministerstvo inspekci poskytování sociálních služeb. Ministerstvo vyškrtne subjekt z registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů také na základě jeho žádosti.
(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje údaje podle § 42 odst. 2,
§ 47 odst. 2, v případě subjektů akreditovaných pro poskytování právních informací i informaci
o počtu odborně způsobilých osob podle § 40 odst. 3 a v případě subjektů podle § 39 odst. 2
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údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních
služeb, a dále na žádost poskytovatele jeho telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické
pošty nebo jiný kontaktní údaj nebo adresu jeho internetových stránek. U středisek Probační
a mediační služby se uvádí adresa střediska.
(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje údaje podle
§ 42 odst. 2 a § 47 odst. 2 a 3, v případě subjektů akreditovaných pro poskytování
právních informací i informaci o počtu odborně způsobilých osob podle § 40 odst. 3
a v případě subjektů podle § 39 odst. 2 údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle
zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. Na žádost subjektu se v registru
uvede jeho telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní
údaj nebo adresa jeho internetových stránek. Byla-li subjektu udělena akreditace pro
poskytování služeb jiné osobě než oběti, uvede se v registru okruh osob, kterým budou
služby poskytovány. U středisek Probační a mediační služby se uvádí adresa střediska.
Poskytuje-li subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
právní informace a právní pomoc zaměřené na zneužití údajů umožňujících identifikaci
právnické osoby, vyznačí se tato skutečnost v registru.
(4) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů je veden v informačním systému
veřejné správy. Registr je veřejným seznamem, který je dostupný na internetových stránkách
ministerstva. Do registru má každý právo bezplatně nahlížet.
Zákon o Vojenské policii
§ 11b
Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
(1) Vojenská policie sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských
států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí,
zřízeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie29), daktyloskopické otisky
osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou
bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která
byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání
trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické otisky sejmuty podle § 11a odst. 1.
Ustanovení § 11a odst. 2 až 4 a 6 se použijí obdobně.
(2) Vojenská policie osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou
zapotřebí pro účely podle odstavce 1.
_________________
29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje
centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního
systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

§ 15
Zpracování osobních údajů při pátrání po vojácích
(1) Vyhlásí-li Policie České republiky pátrání po vojákovi, je Vojenská policie oprávněna
v potřebném rozsahu sdružovat osobní údaje získané k rozdílným účelům a zpracovávat citlivé
údaje tohoto vojáka, je-li to nezbytné k jeho nalezení.
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(2) Vojenská policie zlikviduje vymaže osobní údaje vojáka uvedeného v odstavci 1
bez zbytečného odkladu po jeho nalezení. Osobní údaje se nemusejí zlikvidovat vymazat,
a) lze-li důvodně předpokládat, že bude opět pohřešován nebo hledán, nebo
b) jsou-li jeho osobní údaje zpracovány při předcházení a odhalování trestné činnosti.
§ 17
Prověřování potřebnosti dalšího zpracování osobních údajů
(1) Vojenská policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li zpracované osobní údaje
i nadále potřebné pro plnění úkolů Vojenské policie nebo při plnění dalších úkolů podle zákona.
Zjistí-li při prověřování nebo v průběhu zpracování osobních údajů, že již nejsou potřebné, bez
zbytečného odkladu je zlikviduje vymaže.
(2) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje nevymaže, využívají-li se dále při plnění
úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou součástí spisového
materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo elektronické podobě.
(3) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud a Kancelář
prezidenta republiky Vojenskou policii v mezích své působnosti informují pro účely
prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání,
výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, trestů
nebo udělené amnestie nebo milosti.
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