PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2011
VI. volební období
___________________________________________________________

484
Návrh
zastupitelstva Libereckého kraje

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.

-2-2ZÁKON
ze dne ……20..,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 327 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,
se za odstavec (2) doplňuje odstavec (3) který zní:
„Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje též členovi výjezdové skupiny
zdravotnické záchranné služby.“

ÚČINNOST
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
OBECNÁ ČÁST
1.

Zhodnocení platného právního stavu

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní
zákoník“) definuje, mimo jiné, skupinu osob souhrnně označených jako úřední osoby.
Toto označení zahrnuje poměrně širokou škálu osob od policistů a soudců, až
finanční arbitry a lesní stráž, která, při plnění úkolů státu nebo společnosti a užívání
svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů, požívá buď zvýšené ochrany, nebo
naopak zvýšené přísnosti při posuzování trestných činů při jejich páchání z pozice
úřední osoby, tak jak jsou jednotlivé trestné činy kvalifikovány ve zvláštní části
trestního zákoníku.
Status úřední osoby je dále extenzivně rozšířen v ust. § 327 trestního zákoníku, kde
jsou uvedeny další skupiny osob, které požívají ochrany úřední osoby dle ust. § 323
až 326 trestního zákoníku, ale nejsou přísněji trestány za spáchání některých
trestných činů jako ostatní úřední osoby.
Trestní zákoník dále poskytuje zvýšenou ochranu, resp. přísněji trestá útok
vůči zdravotnickému pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo
povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo vůči jinému, který
plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z
jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
V některých ustanoveních trestního zákoníku se oba pojmy prolínají, v ostatních se
vyskytují odděleně v kvalifikaci různých trestných činů, žádný však výslovně neřeší
situaci napadení posádky záchranné služby při výjezdu mimo zdravotnické zařízení.
2.
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení
nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Opakované útoky na příslušníky Zdravotnické záchranné služby ukázaly, že chybí
účinná právní ochrana zdravotnických záchranářů při výjezdu mimo zdravotnické
zařízení.
Navrhované řešení rozšiřuje okruh osob požívajících doplňkového statusu úřední
osoby dle ust. § 327 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů o členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, přičemž tato
definice byla převzata z Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č.
434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě a z klasifikace zdravotnického a
nezdravotnického personálu. Výslovně se tedy zužuje okruh zdravotnického
personálu oproti definici citované v odstavci druhém předchozího článku, neboť je
vycházeno předpokladu, že zdravotnický personál ve zdravotnických zařízení je více
chráněn proti napadení (ať již kolegy, nebo bezpečnostní službou v nemocnicích),
než zdravotník při výjezdu.
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-4Tím, že by byli členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby zahrnuti do
nepřímé definice úředních osob dle ust. § 327 trestního zákoníku, dostalo by se jim
ochrany před útokem; nevztahovalo by se však na ně přísnější trestání trestných činů
spáchaných úředními osobami.
3.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Ústavou a s ústavním pořádkem České
republiky.
4.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s akty práva
Evropské unie
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, a neodporuje relevantním aktům práva Evropské unie, tzn.
že je s nimi slučitelná.
5.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy

Předkládaný návrh zákona nebude mít hospodářský ani finanční dosah na státní
rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Nebude mít dosah na podnikatelské
prostředí České republiky, sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Čl. I
Nově se do ustanovení § 327 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., za odstavec (2) doplňuje písmeno odstavec (3) který zní
„Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje též členovi výjezdové skupiny
zdravotnické záchranné služby“, přičemž definice vychází zejména z ustanovení § 6
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické
záchranné službě.
Čl. II
Nabytí účinnosti zákona se navrhuje patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, což
odpovídá základní úpravě nabývání účinnosti právních předpisů v § 3 odst. 3 zákona
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění
pozdějších předpisů.
V Liberci dne 12. září 2011
Mgr. Stanislav Eichler
hejtman kraje
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-5Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením změn v příslušných částech zákona
Text části zákona s vyznačením navrhovaných změn
§ 327
Společné ustanovení
(1) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje také osobě, která vystoupila na
podporu nebo na ochranu orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.
(2) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje též mezinárodně chráněné osobě,
kterou se rozumí úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace, která
požívá diplomatické nebo jiné výsady a imunity podle mezinárodního práva, nebo
osoba zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním
orgánu.
(3) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje též členovi výjezdové skupiny
zdravotnické záchranné služby.

