
 

1 

 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

Čl. I bod 3 

(§ 193 odst. 8) 

Je-li předávajícím státem členský stát, pro který je závazný 

právní předpis Evropské unie upravující právo na přístup 

k obhájci43), a osoba, o jejíž předání jde, nemá v trestním 

řízení v České republice, v němž byl vydán evropský zatýkací 

rozkaz, obhájce, má právo zvolit si obhájce za účelem 

poskytování pomoci obhájci zvolenému nebo ustanovenému 

pro předávací řízení v předávajícím státě; ustanovení § 33 

odst. 2 trestního řádu se přitom nepoužije. Pokud příslušný 

orgán předávajícího státu sdělí, že osoba, o jejíž předání jde, 

prohlásila, že si přeje tohoto práva využít, soud této osobě 

prostřednictvím příslušného orgánu předávajícího státu 

poskytne bez zbytečného odkladu přehled vhodných advokátů 

zaměřených na mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních. Zaměření podle věty druhé eviduje na žádost 

advokáta Česká advokátní komora v seznamu advokátů nebo 

seznamu evropských advokátů. 

__________________________ 

43) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU 

ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním 

řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu 

a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci 

s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení 

osobní svobody. 

32013L0048 Článek 10 

odst. 4 věta 

druhá 

Úlohou tohoto obhájce ve vydávajícím členském státě 

je poskytovat pomoc obhájci ve vykonávajícím členském 

státě tím, že mu poskytuje informace a poradenství, aby 

umožnil účinný výkon práv vyžádané osoby podle 

rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV. 

 

32013L0048 Článek 10 

odst. 5 

Pokud si vyžádané osoby přejí vykonávat právo jmenovat 

obhájce ve vydávajícím členském státě a nemají-li již tohoto 

obhájce, příslušný orgán ve vykonávajícím členském státě 

o tom neprodleně informuje příslušný orgán ve vydávajícím 

členském státě. Příslušný orgán tohoto státu poskytne bez 

zbytečného prodlení informace vyžádaným osobám, aby jim 

usnadnil jmenování obhájce v tomto státě. 

 

32013L0048 Článek 15 

odst. 2 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

 

Čl. I bod 6 

(§ 204 odst. 3) 

Je-li vyžadujícím státem členský stát, pro který je závazný 

právní předpis Evropské unie upravující právo na přístup k 

obhájci43), státní zástupce nebo policejní orgán, který provedl 

zadržení, poučí zadrženou osobu již v průběhu zadržení o tom, 

že nemá-li v trestním řízení ve vyžadujícím státě, v němž byl 

nebo by mohl být vydán evropský zatýkací rozkaz, obhájce, 

má právo zvolit si v souladu s právem vyžadujícího státu 

obhájce za účelem poskytování pomoci obhájci zvolenému 

nebo ustanovenému pro řízení podle tohoto dílu. Zadrženou 

osobu poučí rovněž o tom, že prohlásí-li, že si přeje práva 

32013L0048 Článek 10 

odst. 4 
Příslušný orgán ve vykonávajícím členském státě 

informuje vyžádané osoby bez zbytečného prodlení 

po zbavení svobody o jejich právu jmenovat obhájce 

ve vydávajícím členském státě. Úlohou tohoto obhájce 

ve vydávajícím členském státě je poskytovat pomoc 

obhájci ve vykonávajícím členském státě tím, že 

mu poskytuje informace a poradenství, aby umožnil 

účinný výkon práv vyžádané osoby podle rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA9CJ9JW4)



 

2 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

podle věty první využít, vyžadující stát je jí povinen 

poskytnout informace, které jí zvolení obhájce za tímto 

účelem usnadní. Prohlásí-li zadržená osoba, že si přeje využít 

práva podle věty první, státní zástupce o tom neprodleně 

informuje příslušný orgán vyžadujícího státu a informace, 

které obdrží od příslušného orgánu vyžadujícího státu za 

účelem uplatnění práva podle věty první, poskytne bez 

zbytečného odkladu zadržené osobě. Ustanovením tohoto 

odstavce není dotčen běh lhůt podle § 209. 

32013L0048 Článek 10 

odst. 5 
Pokud si vyžádané osoby přejí vykonávat právo jmenovat 

obhájce ve vydávajícím členském státě a nemají-li již 

tohoto obhájce, příslušný orgán ve vykonávajícím 

členském státě o tom neprodleně informuje příslušný 

orgán ve vydávajícím členském státě. Příslušný orgán 

tohoto státu poskytne bez zbytečného prodlení informace 

vyžádaným osobám, aby jim usnadnil jmenování obhájce 

v tomto státě 

 

32013L0048 Článek 10 

odst. 6 
Právem vyžádané osoby jmenovat obhájce 

ve vydávajícím členském státě nejsou dotčeny lhůty 

uvedené v rámcovém rozhodnutí 2002/584/SVV ani 

povinnost vykonávajícího soudního orgánu, aby v těchto 

lhůtách a za podmínek uvedených v tomto rámcovém 

rozhodnutí rozhodl o předání dané osoby. 

 

Čl. II bod 1 

(§ 69 odst. 4) 

Zatčená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez 

přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zatčení. 

Zatčená osoba má dále právo na své náklady komunikovat 

prostřednictvím písemných sdělení nebo telefonu s osobou, 

kterou sama určí, je-li to technicky možné a pokud to 

okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení účelu 

trestního řízení nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně oběti; 

tato komunikace podléhá kontrole. Zatčený cizinec má právo, 

aby byl o jeho zatčení vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož 

je občanem, a právo na komunikaci s tímto konzulárním 

úřadem. Nemá-li zatčený cizinec dostatek finančních 

prostředků, komunikace s konzulárním úřadem se mu umožní 

bezplatně. O těchto právech je třeba zatčenou osobu poučit 

a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění. 

32013L0048 Čl. 3 odst. 2 

písm. c) 

Podezřelé nebo obviněné osoby mají přístup k obhájci bez 

zbytečného prodlení. V každém případě mají podezřelé nebo 

obviněné osoby přístup k obhájci počínaje od toho 

z následujících okamžiků, který nastane dříve: 

a) před jejich výslechem ze strany policejního nebo jiného 

orgánu činného v trestním řízení či justičního orgánu; 

b) při provádění vyšetřovacího či jiného úkonu za účelem 

shromáždění důkazních prostředků podle odst. 3 písm. c) ze 

strany vyšetřovacího či jiného příslušného orgánu; 

c) bez zbytečného prodlení po zbavení osobní svobody; 

d) pokud byly předvolány k soudu s příslušností 

v trestních věcech, v přiměřené lhůtě před tím, než se 

k tomuto soudu dostaví. 

 

Čl. 3 odst. 3 

písm. a) 

Právo na přístup k obhájci znamená, že: 

a) členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby 

měly právo scházet se o samotě a komunikovat s obhájcem, 

který je zastupuje, a to i před výslechem ze strany 

policejního nebo jiného orgánu činného v trestním řízení 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA9CJ9JW4)



 

3 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 
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(část, §, odst., 
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Obsah Celex č. Ustanovení 
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písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

nebo soudního orgánu; 

b) členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby 

měly právo, aby byl přítomen jejich obhájce a mohl se 

aktivně účastnit výslechu. Tato účast musí být v souladu 

s postupy podle vnitrostátního práva, pokud tyto postupy 

nenaruší účinný výkon a samotnou podstatu dotčeného 

práva. Jestliže se obhájce výslechu zúčastní, je skutečnost, 

že k této účasti došlo, zaznamenána v souladu s postupem 

pro pořizování záznamů podle práva dotčeného členského 

státu; 

c) členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby 

měly právo na to, aby byl jejich obhájce přítomen 

přinejmenším při následujících vyšetřovacích úkonech nebo 

úkonech prováděných za účelem shromáždění důkazních 

prostředků, pokud jsou tyto úkony stanoveny vnitrostátním 

právem a pokud se vyžaduje nebo umožňuje, aby byla 

podezřelá nebo obviněná osoba dotčenému úkonu přítomna: 

i) identifikace, 

ii) konfrontace, 

iii) rekonstrukce místa trestného činu. 

Čl. 4 Členské státy respektují důvěrnost komunikace mezi 

podezřelými nebo obviněnými osobami a jejich obhájcem 

v rámci výkonu práva na přístup k obhájci stanoveného 

podle této směrnice. Tato komunikace zahrnuje schůzky, 

korespondenci, telefonické hovory a jiné formy komunikace, 

které jsou přípustné podle vnitrostátního práva. 

 

Čl. 6 odst. 1 Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby, 

které jsou zbaveny osobní svobody, měly právo 

komunikovat bez zbytečného prodlení alespoň s jednou třetí 

osobou, kterou navrhly, například s příbuzným. 

 

Čl. 7 odst. 1 Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby, 

které jsou cizími státními příslušníky a které jsou zbaveny 

osobní svobody, měly právo nechat o zbavení osobní 

svobody vyrozumět bez zbytečného prodlení konzulární 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

úřady státu, jehož jsou státními příslušníky, a s těmito úřady 

komunikovat, pokud si to přejí. Pokud však mají podezřelé 

či obviněné osoby dvě nebo více státních příslušností, 

mohou si zvolit, který konzulární úřad má být o zbavení 

svobody případně vyrozuměn a s kým si přejí komunikovat. 

Čl. II bod 2 

(§ 76b) 

Zadržená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez 

přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zadržení. 

Zadržená osoba má dále právo na své náklady komunikovat 

prostřednictvím písemných sdělení nebo telefonu s osobou, 

kterou sama určí, je-li to technicky možné a pokud to 

okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení účelu 

trestního řízení nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně oběti; 

tato komunikace podléhá kontrole. Zadržený cizinec má 

právo, aby byl o jeho zadržení vyrozuměn konzulární úřad 

státu, jehož je občanem, a právo na komunikaci s tímto 

konzulárním úřadem. Nemá-li zadržený cizinec dostatek 

finančních prostředků, komunikace s konzulárním úřadem se 

mu umožní bezplatně. O těchto právech je třeba zadrženou 

osobu poučit a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění. 

32013L0048 Čl. 3 odst. 2 

písm. c) 

Podezřelé nebo obviněné osoby mají přístup k obhájci bez 

zbytečného prodlení. V každém případě mají podezřelé nebo 

obviněné osoby přístup k obhájci počínaje od toho 

z následujících okamžiků, který nastane dříve: 

a) před jejich výslechem ze strany policejního nebo jiného 

orgánu činného v trestním řízení či justičního orgánu; 

b) při provádění vyšetřovacího či jiného úkonu za účelem 

shromáždění důkazních prostředků podle odst. 3 písm. c) ze 

strany vyšetřovacího či jiného příslušného orgánu; 

c) bez zbytečného prodlení po zbavení osobní svobody; 

d) pokud byly předvolány k soudu s příslušností 

v trestních věcech, v přiměřené lhůtě před tím, než se 

k tomuto soudu dostaví. 

 

Čl. 3 odst. 3 

písm. a) 

Právo na přístup k obhájci znamená, že: 

a) členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby 

měly právo scházet se o samotě a komunikovat s obhájcem, 

který je zastupuje, a to i před výslechem ze strany 

policejního nebo jiného orgánu činného v trestním řízení 

nebo soudního orgánu; 

b) členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby 

měly právo, aby byl přítomen jejich obhájce a mohl se 

aktivně účastnit výslechu. Tato účast musí být v souladu 

s postupy podle vnitrostátního práva, pokud tyto postupy 

nenaruší účinný výkon a samotnou podstatu dotčeného 

práva. Jestliže se obhájce výslechu zúčastní, je skutečnost, 

že k této účasti došlo, zaznamenána v souladu s postupem 

pro pořizování záznamů podle práva dotčeného členského 

státu; 

c) členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
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písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

měly právo na to, aby byl jejich obhájce přítomen 

přinejmenším při následujících vyšetřovacích úkonech nebo 

úkonech prováděných za účelem shromáždění důkazních 

prostředků, pokud jsou tyto úkony stanoveny vnitrostátním 

právem a pokud se vyžaduje nebo umožňuje, aby byla 

podezřelá nebo obviněná osoba dotčenému úkonu přítomna: 

i) identifikace, 

ii) konfrontace, 

iii) rekonstrukce místa trestného činu. 

Čl. 4 Členské státy respektují důvěrnost komunikace mezi 

podezřelými nebo obviněnými osobami a jejich obhájcem 

v rámci výkonu práva na přístup k obhájci stanoveného 

podle této směrnice. Tato komunikace zahrnuje schůzky, 

korespondenci, telefonické hovory a jiné formy komunikace, 

které jsou přípustné podle vnitrostátního práva. 

 

Čl. 6 odst. 1 Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby, 

které jsou zbaveny osobní svobody, měly právo 

komunikovat bez zbytečného prodlení alespoň s jednou třetí 

osobou, kterou navrhly, například s příbuzným. 

 

Čl. 7 odst. 1 Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby, 

které jsou cizími státními příslušníky a které jsou zbaveny 

osobní svobody, měly právo nechat o zbavení osobní 

svobody vyrozumět bez zbytečného prodlení konzulární 

úřady státu, jehož jsou státními příslušníky, a s těmito úřady 

komunikovat, pokud si to přejí. Pokud však mají podezřelé 

či obviněné osoby dvě nebo více státních příslušností, 

mohou si zvolit, který konzulární úřad má být o zbavení 

svobody případně vyrozuměn a s kým si přejí komunikovat. 

 

 

Čl. III 

(§ 13a odst. 1)  

Obviněný, u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit 

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, má 

právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou v době 

vymezené vnitřním řádem vazební věznice; toto právo lze 

32013L0048 Čl. 6 odst. 1 Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby, 

které jsou zbaveny osobní svobody, měly právo 

komunikovat bez zbytečného prodlení alespoň s jednou třetí 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

omezit pouze v odůvodněných případech, zejména je-li to 

nutné k ochraně bezpečnosti nebo práv jiných osob. 

osobou, kterou navrhly, například s příbuzným. 

Čl. IV  

(§ 46 odst. 2 

věta druhá a 

třetí) 

Namísto zákonného zástupce nebo opatrovníka, kteří nemohou 

mladistvého zastupovat pro střet zájmů, se vyrozumí, je-li to 

v zájmu mladistvého, opatrovník ustanovený podle § 43 odst. 

2. Zaměstnavatel mladistvého se vyrozumí pouze, prohlásí-li 

mladistvý, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, 

že s takovým vyrozuměním souhlasí. Zaměstnavatel 

mladistvého se vyrozumí pouze, prohlásí-li mladistvý, 

případně jeho zákonný zástupce, že s takovým vyrozuměním 

souhlasí. 

32013L0048 Čl. 5 odst. 2 Je-li podezřelou nebo obviněnou osobou dítě, členské státy 

zajistí, aby osoba, která má za dítě rodičovskou 

zodpovědnost, byla co nejdříve informována o zbavení 

osobní svobody a o příslušných důvodech, ledaže je to 

v rozporu s nejlepším zájmem dítěte; přičemž v takovém 

případě je informována jiná vhodná dospělá osoba. Pro 

účely tohoto odstavce se za dítě považuje osoba mladší 18 

let. 

 

Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2016. 32013L0048 Článek 15 

odst. 1 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 

27. listopadu 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 

 

Číslo předpisu EU (celex) Název předpisu EU 

 

32013L0048 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského 

zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA9CJ9JW4)
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