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VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 
Bezpečnostní 
informační služba 

 

Obecná připomínka  

V souvislosti s navrhovanou novelou trestního zákoníku uvádíme, že dosud 
nebyl realizován legislativní úkol zapracovat do trestního zákoníku 
ustanovení, které by postihovalo zpravodajskou činnost pro cizí moc i v 
případech, kdy není zaměřen na protiprávní získávání utajovaných informací.  

 

Odpovídající návrh zákona byl již projednáván v mezirezortním 
připomínkovém řízení jako návrh Ministerstva spravedlnosti 
(č. j. předkladatele v eKlep 370/13-LO-SP). 

 

Navrhujeme tedy doplnit příslušné ustanovení do trestního zákoníku 
například takto:  

„§ 316a 

Zpravodajská činnost pro cizí moc 

Kdo získává, shromažďuje, prověřuje nebo vyhodnocuje informace 
způsobem, který působí jinému újmu na právech, s úmyslem vyzradit je cizí 
moci, nebo 

kdo cizí moci takovou činnost umožní, 

bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo peněžitým trestem.“. 

 

Dále navrhujeme, aby tento nově vymezený trestný čin byl zahrnut do výčtu 
trestných činů, u nichž se uplatní zásada ochrany a zásada univerzality (§ 7 

Vypořádáno jinak. 

Připomínka požadující zavedení nového trestného činu 
je připomínkou jdoucí nad rámec návrhu zákona. 
Požadovaná změna je zároveň takového charakteru, že 
by její akceptování vyžadovalo zaslání návrhu zákona 
do nového připomínkového řízení (čl. 8 odst. 6  
ve spojení s čl. 5 odst. 12 Legislativních pravidel 
vlády). Vzhledem k tomu, že předmětná novela 
implementuje řadu požadavků vyplývajících 
z mezinárodních smluv a právních předpisů EU (je 
třeba poukázat zejména na potřebu urychleně splnit 
požadavky výnoru Moneyval a na implementační lhůtu 
u směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti 
terorismu, která končí dne 8. září 2018), je nezbytné, 
aby prošla co nejrychleji legislativním procesem. 
Ostatně z tohoto důvodu u ní ani nebylo prováděno 
hodnocení dopadů regulace, které by u nově 
navrženého trestného činu muselo být provedeno. 
Z uvedených důvodů není dán časový prostor pro 
opakování celého připomínkového řízení. 

V příštím volebním období nicméně předpokládáme 
předložení další novely trestního zákoníku  
do legislativního procesu, která bude obsahovat další 
změny, které nejsou natolik urgentní, a nebráníme se 
zařadit do této novely navržený trestný čin 
v dohodnuté podobě. 
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trestního zákoníku). 

 

Zároveň navrhujeme, aby do § 17 odst. 1 písm. d) trestního řádu byla za 
slovo „informace“ vložena slova „jiné neoprávněné zpravodajské činnosti“. 

Ministerstvo financí  

 

K části osmé - přechodné ustanovení 

Pro zabránění případných výkladových problémů by podle našeho názoru 
bylo vhodné upravit (za předpokladu souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj, 
které je věcným gestorem zákona o zadávání veřejných zakázek), upravit text 
přechodného ustanovení k zákonu o zadávání veřejných zakázek takto:  

„Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti a další 
formy trestné součinnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti a další 
formy trestné součinnosti z nedbalosti rozumí také trestný čin podílnictví, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví z nedbalosti a legalizace 
výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 214, § 215, § 216 a 217 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Akceptováno jinak. 

Navržené doplnění podle našeho názoru není přesné. 
Podstatou přechodného ustanovení je, že se za trestný 
čin, který je relevantní z hlediska posouzení splnění 
základní způsobilosti, považuje i trestný čin podílnictví 
a legalizace výnosů z trestné činnosti ve znění před 
nabytím účinnosti novely, nikoli, že takový trestný čin 
má být považován za trestný čin legalizace výnosů 
z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti. 
Aby byly zcela vyloučeny případné výkladové 
nejasnosti, navrhujeme upřesnit znění přechodného 
ustanovení takto (s omezením jen na trestný čin 
podílnictví, protože bylo upuštěno od změny názvu 
trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti): 

„Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti 
podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,  
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se trestným činem uvedeným v příloze 3 
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, rozumí také trestný čin 
podílnictví a podílnictví z nedbalosti podle § 214 a 215 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

 

K části první, bodu 19 (§ 311 odst. 1 a 2) 

Pojem „telekomunikační systém“ není v českém právním řádu definován, 
dále pojmy „energetické a vodárenské zařízení“ dle našeho názoru plně 
nevystihují ani záměr předkladatele, ani záměr jak směrnice 2017/541/EU, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Směrnice o boji proti terorismu v čl. 3 odst. 1 písm. d) 
používá (stejně jako již zrušené rámcové rozhodnutí) 
slova „dopravního systému, infrastruktury včetně 
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tak již zrušeného rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV. Z tohoto 
důvodu navrhujeme úpravu § 311 odst. 1 písmene a) a § 311 odst. 2 písmene 
c) takto: 

„§ 311 odst. 1 písm. a) 

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo 
telekomunikační systém dopravní, vodní nebo energetickou 
infrastrukturu nebo síť elektronických komunikací, včetně informačního 
systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, 
zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s 
cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,“. 

„§ 311 odst. 2 písm. c) 

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo 
telekomunikační systém dopravní, vodní nebo energetickou 
infrastrukturu nebo síť elektronických komunikací, včetně informačního 
systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, 
zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek 
s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému 
nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,“. 

 

informačního systému,“ [v angličtině: „a transport 
system, an infrastructure facility, including an 
information system,“]. Formulace tohoto ustanovení 
nepochybně vychází z čl. 2 odst. 1 mezinárodní 
úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků 
(80/2001 Sb.m.s.), kde jsou použity slova: „a public 
transportation system or an infrastructure facility“. 

Je potřeba zohlednit rozdíl mezi pojmy „systém“ 
a „zařízení“, kdy druhý jmenovaný představuje pouze 
dílčí součást systému. Z evropských a mezinárodních 
požadavků tak nepochybně vyplývá požadavek chránit 
prostřednictvím trestního práva dopravní systém jako 
celek, tedy všechny jeho prvky, naopak  
u infrastruktury má být ochrana prostřednictvím 
protiteroristických trestních norem zajištěna pouze  
u zařízení, která náležejí do systému infrastruktury. 
Z tohoto důvodu zákonodárce novelou trestního 
zákona č. 537/2004 Sb. naplnil všechny požadavky, 
když „dopravní systém“ výslovně zahrnul do znění 
trestního činu teroristického útoku (tehdy § 95 
trestního zákona), ve vztahu k „infrastructure facility“ 
naplnil naše závazky spojením „energetické, 
vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení“ 
a konečně pojem „informační systém“ je pokryt 
spojením „telekomunikační systém, včetně 
informačního systému“. Lze proto uzavřít, že naše 
závazky jsou stávajícím zněním trestného činu 
teroristického útoku zcela naplněny.  
Pokud jde o pojem telekomunikační systém, není sice 
definován v mimotrestních právních předpisech, ale 
sama tato skutečnost není rozhodující, neboť trestní 
právo, byť chrání společenské hodnoty i práva  
a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, 
jejichž vztahy jsou pravidelně upraveny jinými 
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právními odvětvími, často používá vlastní specifické 
trestněprávní pojmy, které jsou na definicích 
obsažených v mimotrestních právních předpisech 
nezávislé, byť při jejich interpretaci a aplikaci k nim 
může být přihlédnuto. Trestní předpisy, pokud jde  
o telekomunikace, resp. elektronické komunikace, 
pracují stále s pojmy zrušeného zákona                          
o telekomunikacích, tj. s pojmy „telekomunikační 
zařízení“, „telekomunikační služba“, „telekomunikační 
systém“, „telekomunikační provoz“, „telekomunikační 
tajemství“ a „telekomunikační činnost“, přičemž 
vycházejí z přechodného ustanovení zákona  
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (§ 136 
odst. 20). Ve vztahu k pojmu telekomunikační systém 
lze poukázat na doktrinální výklad obsažený 
v Šámalově komentáři, podle něhož lze                        
za telekomunikační systém považovat funkční celek 
nebo jeho část zabezpečující cílevědomou                     
a systematickou telekomunikační činnost s využitím 
telekomunikačních sítí. Podle § 136 odst. 20 zákona č. 
127/2005 Sb. se telekomunikační sítí rozumí síť 
elektronických komunikací (viz § 2 zák. č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích). 

S ohledem na to, že pojem „telekomunikační systém“ 
je užíván již dnes v trestním zákoníku [srov. stávající  
§ 311 odst. 1 písm. a) tr. zák.], není shledáván důvod, 
tuto právní úpravu měnit. 
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K části první, bodu 19 (§ 311 odst. 3) 

Je nelogické a dle názoru Ministerstva průmyslu a obchodu i proti záměru 
předkladatele, aby vyšší výměra trestu za spáchání trestného činu teroristický 
útok byla stanovena za přerušení dopravy ve větším rozsahu, ale už ne za 
přerušení dodávky vody, elektrické energie apod. Proto navrhujeme úpravu § 
311 odst. 2 (nově odst. 3) písmene d) takto:  

 „§ 311 odst. 3 písm. d) 

d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy, dodávky vody, elektrické 
energie nebo jiného základního přírodního zdroje ve větším rozsahu,“. 

 

Vypořádáno jinak. 

Zmiňovaná nelogičnost byla odstraněna vypuštěním 
celého písmene d), neboť se jeví jako postačující 
zvlášť přitěžující okolnost spočívající ve způsobení 
škody velkého rozsahu nebo způsobení těžké újmy  
na zdraví nebo smrti.  

 

Odbor kompatibility 

 

K § 135b trestního zákoníku 

Definice výnosu z trestné činnosti v návrhu se dle našeho názoru zcela 
nekryje s definicí výnosu ve směrnici. Zaprvé, definice v návrhu je zužující, 
neboť §135b odst. 3 nereflektuje situaci, kdy zprostředkovaný výnos bude 
výsledkem přeměny zprostředkovaného výnosu, nikoli bezprostředního 
výnosu. Považujeme za nutné postavit najisto, že i zprostředkovaný výnos 
může být výsledkem přeměny (jakéhokoli) výnosu. Zadruhé, definice 
v návrhu je rozšiřující. Máme za to, že „věc, která byla, byť jen zčásti, nabyta 
za věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti“, může být podle 
směrnicí 2014/42 považována za výnos právě jen do výše hodnoty této části. 

Zatřetí, právo EU nerozlišuje z hlediska konfiskací mezi bezprostředním a 
zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti. Zdá se, že důvody pro 
takového rozlišení v trestním zákoníku jsou dva: 

a) rozlišit povinnost soudu uložit propadnutí věci u bezprostředního 
výnosu a možnost uložit propadnutí věci u zprostředkovaného 
výnosu, 

b) neumožnit soudu uložit propadnutí nebo zabrání věci, která je 
zprostředkovaným výnosem trestné činnosti, pokud hodnota věci 
tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti je ve vztahu k hodnotě 
věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Směrnice podle našeho názoru nepožaduje, aby pojem 
výnos zahrnoval i přeměněné nebo smíšené 
zprostředkované výnosy. Jak v článku 2 definujícím 
pojem výnosy, tak v bodu 11 recitálu směrnice, se 
mluví o „přeměně přímých výnosů“. Uvedené ostatně 
odpovídá i užívaným definicím v mezinárodních 
smlouvách, s přihlédnutím k nimž byla definice 
výnosu ve směrnici formulována. (Přičemž lze jen 
poznamenat, že ČR podstoupila řadu evaluací v oblasti 
zajištění a konfiskací výnosů z trestné činnosti  
a nedostatek v uvedeném smyslu hodnotiteli nikdy 
nebyl shledán, přestože tato koncepce odčerpávání 
výnosů z trestné činnosti je obsažena již ve stávající 
právní úpravě v § 70 a 101 TZ). Pokud by pod pojem 
výnos byly zahrnuty i přeměněné nebo smíšené 
zprostředkované výnosy, byl by to pro praxi důkazně 
mnohem složitější, neboť by musela prokazovat, co se 
stalo se zprostředkovanými výnosy, tj. v co byly 
přeměněny nebo s čím byly smíšeny, a teprve pokud 
by to nebylo možné prokázat, pak by mohlo být 
přistoupeno k propadnutí nebo zabrání náhradní 
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Ani jeden z těchto důvodů nemá základ v právu EU a důvod b) nadto dle 
našeho názoru vychází z chybné definice výnosu z trestné činnosti. 

Požadujeme zvážit, zda je rozlišování mezi bezprostředním a 
zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti nutné, a návrh upravit. 

hodnoty. Naopak při stávající definici výnosu je možné 
přistoupit k propadnutí či zabrání náhradní hodnoty již 
poté, co nelze nechat propadnout nebo zabrat 
zprostředkovaný výnos. Úprava definice 
v požadovaném smyslu tak nejen, že nevyplývá ze 
směrnice, ale zároveň by vedla k významnému 
zhoršení stávající praxe a výsledek by byl zcela 
opačný, než jak bylo zamýšleno ve směrnici, která má 
naopak přispět k účinnějšímu odčerpání výnosů 
z trestné činnosti. Při implementaci je přitom 
především třeba dbát na zajištění dosažení cíle, který je 
směrnicí sledován. 

Stávající systém odčerpání výnosů je nastaven 
efektivně. 

Pokud jde o požadavek na to, aby definice 
zprostředkovaného výnosu byla omezena na věci, které 
byly nabyty za bezprostřední výnos, smíšeny s ním 
nebo z něj přeměněny, pouze do výše hodnoty 
bezprostředního výnosu, k tomu uvádíme, že směrnice 
umožňuje členským státům jít nad její rámec (viz bod 
5 recitálu), přičemž ČR má v tomto ohledu vyšší 
standard, neboť výnos z trestné činnosti definuje  
ve vnitrostátním právu šířeji, než jak je tomu ve 
směrnici. Tomu podle našeho názoru nic nebrání, proto 
nevidíme důvod, proč v teorii ustálené a v praxi 
používané vymezení výnosu z trestné činnosti zužovat 
a jít tak proti směrnicí sledovanému cíli.  Skutečnost, 
že v rámci propadnutí věci a zabrání věci lze 
zkonfiskovat i věci, které byly nabyty z nelegálních 
zdrojů jen zčásti, je dána tím, že jsou koncipovány jako 
trestní sankce a mají sankční charakter, tj. nemusí jít 
nezbytně pouze o odčerpání neoprávněné výhody, ale  
i o majetkový postih osoby. V bodu 13 recitálu 
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směrnice se ostatně uvádí, že „zajištění a konfiskace 
podle této směrnice jsou autonomní pojmy, které by 
neměly členským státům bránit v provádění této 
směrnice pomocí nástrojů, které by bylo možno 
v souladu s vnitrostátním právem považovat za sankce 
nebo jiný druh opatření.“ 

Rozlišování bezprostředního a zprostředkovaného 
výnosu má význam z hlediska nastavení pravidel pro 
ukládání trestních sankcí, přičemž takovému 
vnitrostátnímu rozlišení směrnice nijak nebrání. 
Pravidla je třeba nastavit právě s ohledem na to, že 
příslušné sankce jdou nad rámec směrnice a musí být 
respektována zásada přiměřenosti.   

K § 311 odst. 1 písm. e) trestního zákoníku 

Ustanovení čl. 4 a 5 směrnice 2013/40 ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. i) 
směrnice 2017/541 stanoví trestnost terorismu, který spočívá mj. 
v znepřístupnění dat v informačním systému. Tato charakteristika v § 311 
odst. 1 písm. e) chybí. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Lze souhlasit s tím, že oproti dikci směrnice 
2013/40/EU není uvedena alternativa jednání 
spočívající v znepřístupnění počítačových údajů. 
K tomu uvádíme, že při přípravě písm. e) byla snaha 
zachovat co možná nejvíce stávající dikci § 230 
trestního zákoníku, včetně použitého pojmosloví. 
Trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému 
systému a nosiči informací podle § 230 plně 
implementuje čl. 4 a čl. 5 směrnice 2013/40/EU,  
z tohoto důvodu lze považovat použitou dikci za plně 
odpovídající i požadavkům směrnice o boji proti 
terorismu, která odkazuje na tyto dva články. Při 
přípravě znění § 311 odst. 1 písm. e) tr. zák. byla 
absence slov „jejich znepřístupnění“ podrobně 
diskutována, přičemž bylo uzavřeno, že jde pouze  
o zdvojení již použitého pojmu „potlačí“ („Potlačením 
se rozumí stav, kdy původní data sice existují, ale 
oprávněná osoba k nim již nadále nemá přístup.“ 
KOLOUCH, J. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 
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2016. CZ.NIC.S. 354.). Z tohoto důvodu nevidíme 
potřebu se držet formalisticky dikce směrnice 
2013/40/EU, neboť takové jednání je nepochybně 
trestné již podle stávající úpravy (změna by tedy byla 
pouze kosmetická a bylo by zapotřebí změnit rovněž  
§ 230 TZ).  

K implementaci čl. 4 písm. b) směrnice 2017/541 

Ustanovení § 312d trestního zákoníku (financování terorismu) bylo 
v minulosti vykazováno jako transpoziční vůči čl. 2 odst. 2 písm. b) 
zrušeného rámcového rozhodnutí 2002/475, jehož text je shodný s textem čl. 
4 písm. b) směrnice 2017/541. 

V kontextu požadavku na nesnižování dosažené míry implementace (čl. 15 
odst. 2 metodických pokynů) požadujeme vysvětlit, jaké důvody vedly ke 
změně výkaznictví. Pokud by byla tato změna přehodnocena, znamenalo by 
to přinejmenším § 312e odst. 2 písm. a) doplnit o zavedení trestnosti 
zjednávání osob k trestnému činu financování terorismu podle § 312d a 
doplnit tento trestný čin též do § 312e odst. 3. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Důvodem vykazování trestného činu financování 
terorismu podle § 312d tr. zák. v rozdílové tabulce 
připojené k novele č. 455/2016 Sb. u čl. 2 odst. 2 písm. 
b) rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV byla 
skutečnost, že toto rámcové rozhodnutí a ani rámcové 
rozhodnutí 2008/919/SVV, neobsahovalo na rozdíl 
od směrnice o boji proti terorismu výslovně 
požadavek na kriminalizaci financování terorismu. 
Trestný čin financování terorismu implementuje čl. 11 
směrnice o boji proti terorismu (v době přípravy 
novely č. 455/2016 Sb. jsme vycházeli pouze z návrhu 
směrnice, která tak nemohla být vykazována). Čl. 2 
odst. 2 písm. b) rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV 
požadoval trestnost účasti na činnosti teroristické 
skupiny, včetně dodávání informací nebo materiálních 
zdrojů, financování činnosti jakýmkoli způsobem s 
vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti 
teroristické skupiny. Tento požadavek [shodně také čl. 
4 písm. b) směrnice o boji proti terorismu] je plně 
implementován trestným činem účast na teroristické 
skupině podle § 312a tr. zák. (srov. dikci „…kdo se 
činnosti teroristické skupiny účastní“). K problematice 
vnitřní materiální podpory (členem a tedy § 312a tr. 
zák.) a vnější materiální podpory (nečlenem a tedy § 
312d tr. zák.) lze rovněž odkázat na důvodovou zprávu 
k novele č. 455/2016 Sb.: „Členem organizované 
skupiny se nemyslí člen teroristické skupiny samotné 
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(vnitřní podporování), ale člen organizované skupiny 
odlišné od teroristické skupiny (vnější podporování), 
neboť vnitřní podpora bude postihována jako účast na 
teroristické skupině podle § 312a tr. zák. Ve vztahu k 
trestnému činu účasti na teroristické skupině podle § 
312a tr. zák. bude trestný čin financování terorismu 
subsidiárním, čemuž odpovídá i výše trestních sazeb. 
Člen teroristické skupiny, který tuto skupinu bude 
finančně nebo materiálně podporovat, tak bude činit v 
rámci své účasti na činnosti (stejně tomu bude u 
podpory člena nebo teroristického trestného činu této 
teroristické skupiny nebo teroristy, který je členem 
takovéto skupiny).“ 

Konečně lze poukázat, že vykazování § 312d tr. zák. 
jako implementačního k čl. 2 odst. 2 písm. b) 
rámcového rozhodnutí bylo doplněno na základě 
připomínky OKOMu, kterou jsme akceptovali. 
Současná právní úprava však vyhovuje všem 
požadavkům, a proto není zapotřebí dalších změn. 

K implementaci čl. 24 a 25 směrnice 2017/541 

Máme za to, že je mezi zvlášť zranitelné oběti (§ 2 odst. 4 písm. c) zákona  
o obětech trestných činů) nutno zařadit i jiné oběti terorismu než oběti 
trestného činu teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Podle recitálu 27 směrnice 2017/541 by členské státy 
měly přijmout opatření na ochranu, podporu a pomoc, 
jež budou reagovat na zvláštní potřeby obětí terorismu, 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2012/29/EU a úpravou zavedenou touto směrnicí. 
Oběť terorismu je vymezena v článku 2 směrnice 
2012/29/EU jakožto fyzická osoba, která utrpěla újmu 
včetně fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou 
ztrátu, pokud byly přímo způsobeny teroristickým 
trestným činem, nebo rodinný příslušník osoby, jejíž 
smrt byla přímo způsobena teroristickým trestným 
činem, a který v důsledku smrti této osoby utrpěl újmu. 
Rodinní příslušníci přeživších obětí terorismu             
ve smyslu uvedeného článku mají přístup ke službám 
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podpory pro oběti a k opatřením na jejich ochranu 
v souladu s uvedenou směrnicí.  

V zákonu o obětech tomu odpovídá jednak § 2 odst. 4 
písm. c), kdy jsou za zvlášť zranitelné oběti 
považovány oběti teroristického útoku, na které má 
ochrana především cílit, a jednak písm. d), kde se 
hovoří mimo jiné o obětech trestného činu, který 
zahrnoval pohrůžku násilí [k tomuto pojmu srov. 
Draštíkův komentář k TZ, s. 1010: „Nemusí se jednat  
o pohrůžku bezprostředního násilí, postačuje pohrůžka 
násilím realizovaným v budoucnu. Pohrůžka může 
směřovat i vůči jiné osobě než oběti (např. pohrůžka 
ublížením jejímu dítěti), ale i vůči věci (např. pohrůžka 
zničením zařízení bytu).“]. Tímto ustanovením jsou tak 
pokryty i oběti trestného činu vyhrožování terorismem. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 

 

K části první, bod 19 (§ 311 trestního zákoníku) 

Požadujeme ustanovení písmen a) a b) nově vkládaného odstavce 1 uvést 
v následujícím znění: 

„a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo 
telekomunikační systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na 
pevninské mělčině, energetické, vodárenské, kanalizační a čistírenské, 
zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s 
cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

b) naruší nebo přeruší dodávku vody, odvádění odpadních vod, elektrické 
energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem vydat majetek v 
nebezpečí škody velkého rozsahu,“. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o upřesnění a jednoznačnější vymezení vodohospodářské 
infrastruktury a vodárenské činnosti, kterým má být v souladu s požadavky 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Ve vztahu k písmenu a) lze uvést, že již nyní útoky 
proti kanalizačním či čistírenským zařízením jsou 
trestněprávně postižitelná nejen prostřednictvím 
skutkových podstat chránících majetek, ale při 
naplnění (a prokázání) specifického teroristického 
úmyslu nepochybně i jako trestný čin teroristického 
útoku podle § 311 odst. 1 písm. c) tr. zák. [podle nově 
navrhované úpravy by se jednalo o písm. a)], neboť 
výčet důležitých zařízení není uzavřený (srov. dikci 
„…nebo jiné důležité zařízení“). Požadavek  
na doplnění dalších typů zařízení je tak zcela 
nadbytečný, naopak by vedl k ještě větší kazuističnosti 
již velmi kazuistického trestného činu. 

Ve vztahu k písmenu b) lze uvést, že tato část 
připomínky jde nad rámec požadavků směrnice  
o boji proti terorismu. Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice 
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práva EU touto cestou poskytnuta zvýšená ochrana. Teroristický útok na 
čistírny odpadních vod může vést ke stejně závažným škodám na životech, 
zdraví a majetku, ale rovněž na životním prostředí, jako útok na ostatní 
uvedená zařízení. U odvádění odpadních vod je pak třeba respektovat 
mimořádný význam této činnosti pro zajištění ochrany zdraví obyvatelstva 
zejména ve větších sídelních celcích, jejíž porušení má za důsledek přímé 
ohrožení lidských životů. 

 

 

(stejně jako již zrušené rámcové rozhodnutí) požaduje 
trestněprávní postih jednání spočívajícího v narušení 
nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo 
jiného základního přírodního zdroje. S ohledem na to, 
že primárním cílem směrnice (i předchozího 
rámcového rozhodnutí) je sblížení definic 
teroristických trestných činů v právních řádech 
jednotlivých členských zemí, je potřeba požadavky 
jdoucí nad rámec směrnice o boji proti terorismu 
odmítnout. Pokud Ministerstvo zemědělství vnímá 
současné vymezení teroristických trestných činů na 
evropské úrovni jako nedostatečné, mělo využít 
možnosti vyjádřit své výhrady v průběhu tvorby 
rámcové pozice k návrhu směrnice o boji proti 
terorismu, ať už prostřednictvím připomínek v rámci 
tiché procedury v DAP nebo na jednání Výboru pro 
Evropskou unii na pracovní úrovni, kde byla rámcová 
pozice následně představena. 

ÚVČR - VÚV  

 

 

K § 175a trestního zákoníku 

Ustanovení § 175a vkládá do trestního zákoníku nový trestný čin s názvem 
„Nucený sňatek“, jehož skutková podstata zní: „Kdo jiného násilím, 
pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby uzavřel 
manželství nebo registrované partnerství, bude potrestán …“ Ustanovení § 
175a odst. 3 stanoví vyšší trestní sazby v případě, že pachatel spáchá trestný 
čin vůči dítěti. /// Tento trestný čin je dle důvodové zprávy v novele trestního 
zákoníku obsažen z důvodu chystané ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy 
(Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího 
násilí). Kvalifikovaná skutková podstata považuje dítě za zranitelnější 
předmět útoku než jakéhokoliv jiného člověka. Navrhuji do textu odst. 3 
doplnit a přísněji trestat skutečnost, že pachatel spáchal trestný čin vůči osobě 
vysokého věku, která je rovněž zranitelnější, než jakýkoliv jiný člověk.   

  

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zařazení okolnosti podmiňující použití vyšší trestní 
sazby spočívající ve spáchání činu vůči osobě 
vysokého věku do nově navrhovaného trestného činu 
nuceného sňatku podle § 175a tr. zák. by bylo 
nesystémové, neboť trestní zákoník takovou 
okolnost u žádného jiného trestného činu 
neupravuje (naopak okolnost podmiňující použití 
vyšší trestní sazby spočívající ve spáchání činu vůči, 
resp. na dítěti, případně dítěti mladším patnácti let, je 
v trestním zákoníku zakotvena u desítek trestných 
činů). Lze poukázat na to, že stejně tak tímto 
způsobem trestní zákoník nezohledňuje zdravotní 
postižení oběti, její nemohoucnost či nemoc. Trestní 
zákoník však poskytuje těmto osobám vyšší míru 
ochrany prostřednictvím obecných přitěžujících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATLCJ519)



12 
 

okolností [srov. § 42 písm. h) trestního zákoníku]. 
K přitěžujícím okolnostem soud přihlédne při 
stanovení druhu a výměry trestu, navíc mají význam  
i pro určení závažnosti spáchaného trestného činu. 

Dílčí doplnění uvedené okolnosti podmiňující použití 
vyšší trestní sazby pouze do § 175a tr. zák. by tak 
narušilo stávající koncepci trestního zákoníku, která 
byla nastavena v rámci rekodifikace trestního práva 
hmotného. Obecně lze však souhlasit, že osoby 
vysokého věku jsou u některých typů trestné činnosti 
častými obětmi, neboť pachatelé využívají jejich 
zranitelnost. Z tohoto důvodu bude v rámci odborné 
diskuze o koncepčních změnách trestního zákoníku 
mimo jiné diskutována i potřeba zvýšené trestněprávní 
ochrany zranitelných obětí obecně, osob vysokého 
věku pak obzvláště, a to například právě 
prostřednictvím nové okolnosti podmiňující použití 
vyšší trestní sazby. 

Ministerstvo vnitra 

 

K čl. I bodu 14 – k § 175a trestního zákoníku 

Návrh zákona zavádí do trestního zákoníku, nový trestný čin „nucený 
sňatek“, přičemž se jedná o specifickou formu trestného činu vydírání. 
Zavedení uvedeného trestného činu je nadbytečné, a to z toho důvodu, že 
Česká republika požadavek Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí 
na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), který je popsán 
v důvodové zprávě, již v současnosti naplňuje. 

Trestní zákoník v § 168 odst. 1 písm. e) (trestný čin „obchodování s lidmi“) 
pracuje s pojmem „jiné formy vykořisťování“, pod který lze v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU, o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, podřadit též 
i problematiku nucených sňatků (navíc podle § 168 odst. 6 trestního zákoníku 
je u tohoto trestného činu trestná též příprava). K dané problematice bylo 
zpracováno také stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality Ministerstva vnitra, na které v bližších podrobnostech 

Akceptováno.  

Trestný čin nucený sňatek byl z návrhu vypuštěn. 
Důvodová zpráva byla doplněna v tom smyslu,  
že donucení k manželství je již podle stávající právní 
úpravy postihováno prostřednictvím trestného činu 
vydírání (§ 175 tr. zák.) a pokud jsou naplněny znaky 
obchodování s lidmi, pak je takové jednání postižitelné 
i podle trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 tr. 
zák.).  

Vylákání jiného do cizího státu za účelem jeho 
donucení k sňatku (jak vyžaduje čl. 37 odst. 2 Úmluvy) 
je podle stávající právní úpravy trestně postižitelné 
pouze částečně jako trestný čin zavlečení podle § 172 
tr. zák., pokud je osoba zavlečena z nebo do České 
republiky (srov. „přiměje jiného lstí, aby se odebral“), 
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odkazujeme (č. j. MV-34685-1/OBP-2016). Stejný postoj k uvedené věci 
zastává také Nejvyšší státní zastupitelství (stanovisko sp. zn. 1SL 703/2016 - 
18). Na základě výše uvedeného požadujeme z návrhu zákona bez náhrady 
vypustit trestný čin „nucený sňatek“ (§ 175a) a v návaznosti rovněž všechny 
související novelizační body. 

proto byl tento trestný čin doplněn tak, aby postihoval  
i vylákání osoby z nebo do jiného státu, než je Česká 
republika. V tomto smyslu byla upravena i důvodová 
zpráva. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 

 

 

K bodu 41 - § 367 odst. 1 trestního zákoníku 

V navrhovaném znění § 367 odst. 1 - nepřekažení trestného činu -  
požadujeme doplnění dalších skutkových podstat trestných činů s ohledem 
na závazky vyplývající pro Českou republiku z Úmluvy Rady Evropy o 
ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (č. 
59/2016 Sb.m.s.). 

Na základě článku 12 odst. 2 Úmluvy o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (dále jen „Úmluva“) „Každá smluvní 
strana přijme taková legislativní nebo jiná opatření, která budou nezbytná k 
tomu, aby všechny osoby, které vědí nebo se v dobré víře domnívají, že došlo 
k sexuálnímu vykořisťování nebo pohlavnímu zneužívání dětí, byly 
motivovány k oznámení takových skutečností příslušným orgánům.“. Podle 
článku 3 písm. b) Úmluvy se sexuálním vykořisťováním a pohlavním 
zneužíváním dětí" rozumí chování zmíněné v článcích 18 až 23 této Úmluvy; 
to znamená: 

- pohlavní zneužití vymezené v čl. 18 Úmluvy, 

- trestné činy spojené s dětskou prostitucí vymezené v čl. 19 
Úmluvy, 

- trestné činy týkající se dětské pornografie vymezené v čl. 20 
Úmluvy, 

- trestné činy týkající se účasti dítěte na pornografických 
představeních vymezené v čl. 21 Úmluvy, 

- ohrožování výchovy dítěte vymezené v čl. 22 Úmluvy, a 

- svádění dětí za sexuálními účely vymezené v čl. 23 Úmluvy. 

Podle platného znění § 367 odst. 1 trestního zákoníku se trestný čin 

Neakceptováno. Vypořádáno jinak. 

Je potřeba zdůraznit, že Lanzarotská úmluva (a ostatně 
ani Istanbulská úmluva – srov. čl. 27) žádnou 
povinnost kriminalizovat neoznámení či nepřekažení 
v úmluvě vymezených jednání nestanovuje. Tento 
závěr lze podepřít dvěma argumenty. Za prvé 
systematikou Lanzarotské úmluvy, kdy je čl. 12 
zařazen do hlavy čtvrté věnující se prostředkům 
ochrany a pomoci obětem, nikoliv do hlavy šesté 
věnující se trestnímu právu hmotnému (rovněž srov. 
výslovný požadavek na zajištění trestnosti v čl. 18  
a násl., který v čl. 12 chybí). Za druhé čl. 12 odst. 2 
hovoří o motivování osob k oznámení trestného činu 
(nikoliv však k překažení), což nelze vykládat jako 
požadavek na to, že by měly být trestně postihovány. 
Takto formulované články jsou při mezinárodních 
evaluacích ze strany hodnotitelů vykládány tak, že 
smluvní strany mají přijmout opatření na ochranu  
a podporu oznamovatelů trestných činů, nikoli tak,  
že osoby mají být postiženy za neoznámení trestného 
činu. 

Pokud je nicméně pociťována potřeba rozšíření 
trestního postihu nepřekažení uvedených trestných 
činů, uvedený požadavek může být řešen v souvislosti 
s novelou trestního zákoníku, kterou MSp zamýšlí 
předložit v příštím volebním období, kdy je třeba tento 
požadavek prodiskutovat s praktiky a osobami 
specializujícími se na tuto problematiku. 
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nepřekažení trestného činu v současné době vztahuje pouze na trestné činy 
obchodování s lidmi (§ 168), znásilnění (§ 185), pohlavní zneužití (§ 187) a 
zneužití dítěte k výrobě dětské pornografie (§ 193). S odkazem na citovanou 
úpravu Úmluvy požadujeme proto doplnit do § 367 odst. 1 trestního zákoníku 
následující trestné činy, u kterých je nutné postihovat jejich nepřekažení 
včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu: 

„- sexuální nátlak podle § 186 trestního zákoníku (viz trestný čin 
podle čl. 18 odst. 1 písm. b) Úmluvy), 

- svádění k pohlavnímu styku podle § 202 trestního zákoníku (viz 
trestný čin podle čl. 19 odst. 1 písm. c) Úmluvy), 

- výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 trestního 
zákoníku (viz trestné činy podle čl. 20 odst. 1 Úmluvy), 

- účast na pornografickém představení (viz trestný čin podle čl. 21 
odst. 1 písm. c) Úmluvy), 

- navazování nedovolených kontaktů s dítětem (viz trestný čin 
podle čl. 23 Úmluvy).“. 

 V návaznosti na uvedené doplnění § 367 odst. 1 trestního zákoníku pak 
požadujeme doplnit Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání do přehledu relevantních 
mezinárodních úmluv na str. 12 až 15 obecné části důvodové zprávy. 

 

Nad rámec navrhované právní úpravy 

V souladu s výše uvedenou zásadní připomínkou Ministerstva práce 
a sociálních věcí k navrhované změně § 367 odst. 1 trestního zákoníku 
navrhujeme doplnit část první návrhu zákona o nový novelizační bod, ve 
kterém bude upraveno doplnění § 368 odst. 1 trestního zákoníku. Obdobně 
jako u § 367 odst. 1 trestního zákoníku - nepřekažení trestného činu - 
navrhujeme doplnit platné znění § 368 odst. 1 trestního zákoníku - 
neoznámení trestného činu - o trestné činy naplňující definici trestných činů 
uvedených v článku 18 až 23 citované Úmluvy, a to konkrétně o následující 
trestné činy: 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zde lze plně odkázat na argumentaci obsaženou  
ve vypořádání připomínky k § 367 tr. zák., navíc je 
možné uvést, že poslanci o rozšíření výčtu v § 368 
odst. 1 tr. zák. o trestný čin pohlavního zneužití podle 
§ 187 tr. zák. v nedávné době hlasovali a takový návrh 
odmítli (srov. tisk 588 a pozměňovací návrh 
poslankyně Peckové; z přítomných 130 bylo pro 42, 
proti 71). 

Dále lze poukázat na praktické aspekty spojené 
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„- pohlavní zneužití podle § 187 trestního zákoníku (viz trestný čin 
podle čl. 18 odst. 1 písm. a) Úmluvy), 

- znásilnění podle § 185 trestního zákoníku (viz trestný čin podle čl. 
18 odst. 1 písm. b) Úmluvy), 

- sexuální nátlak podle § 186 trestního zákoníku (viz trestný čin podle 
čl. 18 odst. 1 písm. b) Úmluvy), 

- svádění k pohlavnímu styku podle § 202 trestního zákoníku (viz 
trestný čin podle čl. 19 odst. 1 písm. c) Úmluvy), 

- výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 trestního 
zákoníku (viz trestné činy podle čl. 20 odst. 1 Úmluvy), 

- účast na pornografickém představení (viz trestný čin podle čl. 21 
odst. 1 písm. c) Úmluvy), 

- navazování nedovolených kontaktů s dítětem (viz trestný čin podle 
čl. 23 Úmluvy).“. 

s navrženou kriminalizací, neboť tato změna by  
ve svém důsledku mohla vést i ke zhoršení situace 
oběti, neboť oběti těchto trestných činů (u znásilnění  
či sexuálního nátlaku by šlo i o dospělé osoby) 
nebudou vyhledávat lékařskou, ale ani jinou pomoc, 
případně jim to nebude pachatelem trestného činu 
umožněno, z důvodu obavy, že osoba jim poskytující 
pomoc by byla povinna trestnou činnost oznámit 
orgánům činným v trestním řízení.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 

K důvodové zprávě 

Část obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné dopracovat. 

Odůvodnění: 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 
osobních údajů. Problematická je zejména partie: „Pokud jde o navrženou 
úpravu uchování dat, jedná se pouze o předběžné uchování dat za účelem 
zabránění jejich ztrátě, pozměnění či zničení, přičemž orgány činné v trestním 
řízení nejsou oprávněny s těmito daty nijak nakládat a není jim zpřístupněn 
jejich obsah, proto ani zde nedochází k nějakým novým typům zpracování dat 
ze strany orgánů veřejné moci,“ tedy vyhodnocení dopadů na soukromí 
navrhovaného § 7b trestního řádu a §§ 65a–65b zákona o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních. Pokud OČTŘ nařídí uchovávat osobní 
údaje, které by jinak byly vymazány, je to podstatný zásah do soukromí a jako 

Akceptováno.  
Důvodová zpráva byla upravena v požadovaném 
smyslu takto: 
„Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navržená právní úprava je oproti stávající právní 
úpravě spojena s dopady do oblasti ochrany soukromí 
a osobních údajů, neboť se nově navrhuje upravit 
předběžné uchování dat za účelem zabránění jejich 
ztrátě, pozměnění či zničení na základě příkazu orgánu 
činného v trestním řízení, přičemž součástí těchto dat 
budou zpravidla i osobní údaje. Přestože orgánům 
činným v trestním řízení nebude na základě uvedeného 
příkazu zpřístupněn obsah uchovaných dat, na základě 
uvedeného příkazu budou uchována data, která by 
v některých případech již dále uchovávána bez 
takového příkazu nebyla. Nově navržený institut tak 
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takový musí být vyhodnocen. Nelze souhlasit, že se nejedná o „nový typ 
zpracování osobních dat“, když se zde podstatně mění právní důvod 
zpracování osobních údajů na rozhodnutí veřejného úřadu. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, 
zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je 
třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo 
výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních 
údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny 
(rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. 
délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a 
popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních 
kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 
navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 
zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na 
jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování 
osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má 
být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 
Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na 
kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy 

zakládá nový typ zpracování osobních údajů, tj. jejich 
uchování na základě příkazu orgánu činného 
v trestním řízení.  
Úprava navržená v § 7b tr. ř. a v § 65a a § 65b zákona 
č. 104/2013 Sb. umožňující předběžné uchování dat 
zajišťuje plnou implementaci článků 16 a 29 Úmluvy 
 o počítačové kriminalitě ze dne 23. listopadu 2001  
(č. 104/2013 Sb. m. s.) požadujících urychlené 
uchování dat pro účely jejich následného zajištění 
v trestním řízení a vychází tak z mezinárodních 
závazků České republiky. Účelem uvedeného 
předběžného uchování dat je přechodně zabránit 
ztrátě, pozměnění nebo zničení údajů, které jsou 
důležité pro trestní řízení (pro důkazní účely), tak, aby 
byla zachována integrita těchto dat, a to do doby, než 
bude trestním řádem předvídaným postupem vydán 
příkaz k zpřístupnění obsahu těchto údajů orgánům 
činným v trestním řízení.  
Příkaz k uchování dat může být vydán ohledně všech 
typů uložených počítačových dat, pokud jsou důležitá 
pro trestní řízení; data je třeba specifikovat v příkazu. 
Příkaz se samozřejmě může týkat pouze těch typů dat, 
u kterých orgán činný v trestním řízení může žádat  
o zpřístupnění jejich obsahu (typicky např. provozních 
a lokalizačních údajů). Příkaz k uchování dat by měl 
být užit zejména v případě, jsou-li dány důvody pro 
předpoklad, že taková data jsou zvlášť 
zranitelná/náchylná ke ztrátě nebo změně. Takový 
případ může nastat, jde-li o data s krátkou dobou 
uložení, zejména pokud jsou podle obchodní politiky 
po určité době smazána nebo jsou smazána vždy, když 
se na příslušný nosič nahrají nová data. Může to být 
dáno i povahou správce uložených dat nebo 
nedostatečně bezpečným způsobem jejich uchování.  
Je-li vydán příkaz k předběžnému uchování dat, orgán 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATLCJ519)



17 
 

a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování 
osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně 
osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování 
osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již 
právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních 
údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a 
v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a 
v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně 
osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 

činný v trestním řízení zároveň uloží tomu, vůči komu 
příkaz směřuje (typicky správce dat), aby učinil 
potřebná opatření, aby nedošlo k zpřístupnění 
informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat. 
Podstatou příkazu je, že je pro účely trestního řízení 
prodloužena doba uchování určitého vymezeného 
okruhu počítačových dat, které musí jejich správce 
uchovat a chránit před neoprávněnými zásahy do nich. 
Podstata příkazu je důvěrná, uvedené zpracování tak 
je neveřejné (o tomto typu zpracování ví pouze orgán 
činný v trestním řízení a ten, vůči komu příkaz 
směřuje). 
Předběžné uchování dat je pro vnitrostátní účely 
omezeno na dobu nejdéle 90 dnů, pro účely 
mezinárodní justiční spolupráce na dobu 180 dnů, což 
je plně v souladu s článkem 16 odst. 2 citované 
úmluvy. 
Uvedený příkaz předběžné povahy odráží potřebu 
provádět úkony trestního řízení důvěrně tak, aby 
předčasně nebyla vyzrazena informace, že se vede 
trestní řízení. Příkaz k uchování dat je typicky vydáván 
na samém začátku trestního řízení, kdy je významné 
zachovat důvěrnost prováděných úkonů. Uchování dat 
je předběžné opatření, které orgánům poskytuje 
potřebný čas k následnému zajištění dat. Je zapotřebí 
toto opatření zachovat v tajnosti, aby se jiné osoby 
nepokoušely data změnit nebo zničit. Uvedené opatření 
je přitom jasně časově ohraničené, aby 
nepředstavovalo nepřiměřený zásah do práv osob. 
Povinnost osoby, vůči níž příkaz směřuje, bezpečně 
data uchovat a zároveň uchovat v tajnosti příkaz 
k jejich uchování pomáhá chránit i soukromí subjektu 
dat nebo jiných osob zmíněných nebo identifikovaných 
prostřednictvím uložených dat.  
Jedná se o uchování konkrétních dat významných pro 
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konkrétní trestní řízení na základě individuálního 
příkazu vydaného na omezenou dobu a směřujícího 
pouze vůči tomu, kdo relevantní data drží a má je pod 
kontrolou. Možnost nařídit uchování dat je omezena 
pouze na potřeby trestního řízení. Na základě tohoto 
ustanovení nelze požadovat po poskytovatelích služeb, 
aby shromažďovali a uchovávali data, která při své 
běžné obchodní činnosti neshromažďují nebo 
neuchovávají. Toto ustanovení je ani nenutí, aby 
vyvíjeli nové techniky, aby toho byli schopní, např.      
za účelem uchování efemérních dat, která  
se v počítačovém systému vyskytnou na tak krátkou 
dobu, že nemohou být uchována.  
Nařízení uchování dat může být významné zejména při 
vyšetřování počítačové kriminality páchané 
prostřednictvím internetu. Počítačová data lze snadno 
změnit a významný důkaz pro trestní řízení může být 
zničen z důvodu nedbalého nakládání nebo uchování 
dat, záměrné manipulace s nimi, nebo jejich smazání 
ať už záměrného nebo rutinního. Orgány činné 
v trestním řízení mají možnost zajistit data na místě, 
nicméně pokud je správce dat důvěryhodný, integrita 
dat může být zajištěna rychleji prostřednictvím příkazu 
k uchování dat a příkaz k uchování dat může být pro 
takového správce méně invazivním zásahem do jeho 
legitimní činnosti a šetrnější pro jeho reputaci.  
Z hlediska správce dat je tak zasahováno do jeho 
povinnosti uchovávat osobní údaje pouze po dobu, 
která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a do 
povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu  
s účelem, k němuž byly shromážděny, neboť příkaz 
orgánu činného v trestním řízení prodlužuje 
v některých případech dobu uchování osobních údajů  
(v případech, kdy by jinak již pominul účel zpracování) 
a dále mění účel zpracování (nově pro potřeby 
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trestního řízení). Jinak má správce všechny povinnosti 
podle zákona č. 101/2000 Sb. Ve vztahu k subjektu 
údajů je zasaženo právo na ochranu soukromí  
a osobních údajů pouze v tom smyslu, že v některých 
případech nedojde k zničení osobních údajů, které by 
jinak již byly zničeny, a že není uvědoměn  
o skutečnosti, že údaje jsou dále uchovány na základě 
příkazu orgánu činného v trestním řízení pro jiný účel. 
Obsah práv a povinností subjektu údajů se jinak 
nemění.  
Jak již bylo uvedeno, s ohledem na neveřejnou povahu 
příkazu k uchování dat a s ohledem na cíl zpracování 
(tj. zachovat integritu osobních údajů) je plně zajištěna 
ochrana takových osobních údajů před neoprávněným 
zásahem.“ 

 Nad rámec navrhované právní úpravy 

V článku I se za bod 14 vkládá nový bod 14a, který zní: „V § 180 se za 
odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „Stejně bude potrestán, kdo ve 
velkém rozsahu neoprávněně shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní 
údaje, které nejsou veřejně přístupné a které mohou způsobit vážnou újmu 
tomu, jehož se osobní údaje týkají.“ Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují 
jako odstavce 4 a 5.“  

V souvislosti s přijetím GDPR se zvyšuje stupeň ochrany osobních údajů, 
která je podle současné právní úpravy nedostačující. Současná formulace 
skutkové podstaty totiž neumožňuje trestat trestuhodná jednání, kde jsou, 
zejména v podnikání, úmyslně neoprávněně zveřejňovány osobní údaje. 

Na rozdíl od skutkových podstat v odstavci 1 a 2 by se nestíhala nedbalost. 

Je nutné kriminalisovat případy, kde dochází při hackerských útocích k úniku 
osobních údajů. Aktuálně jde například o společnost Mall.cz, která byla 
napadena útokem hackerů, kde při nedávném útoku uniklo na 750 000 údajů 
o uživatelích, kteří se zaregistrovali před rokem 2015. Nová skutková 
podstata by proto též postihovala hackery, kteří neoprávněně zveřejňují 

Vypořádáno jinak. 
Připomínka požadující rozšíření trestného činu 
neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 
trestního zákoníku je připomínkou jdoucí zcela nad 
rámec návrhu zákona. Požadovaná změna je zároveň 
takového charakteru, že by její akceptování 
vyžadovalo zaslání návrhu zákona do nového 
připomínkového řízení (čl. 8 odst. 6 ve spojení s čl. 5 
odst. 12 Legislativních pravidel vlády). S ohledem na 
implementační lhůtu u směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, která končí dne 8. září 
2018 (čl. 28 odst. 1 této směrnice), není dostatek času 
pro opakování celého připomínkového řízení. 
Dále lze uvést, že GDPR [nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)] nestanoví žádné 
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osobní údaje s cílem subjekty osobních údajů poškodit.  

V této souvislosti se lze inspirovat § 42 německého DSAnpUG-EU (zákon o 
adaptaci práva ochrany údajů na nařízení (EU) 2016/679 a o implementaci 
směrnice (EU) 2016/680), BGBl I 2017, s. 2097: 

„§ 42 

Trestní předpisy 

(1) Odnětím svobody až na 3 roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, 
kdo vědomě osobní údaje, které nejsou veřejně přístupné ve velkém množství 
bez oprávnění, 

1. předá třetí osobě, nebo 

2. jiným způsobem zpřístupní 

a přitom jedná jako podnikatel. 

(2) Odnětím svobody až na 2 roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, 
kdo osobní údaje, které nejsou obecně přístupné, 

1. zpracovává, aniž by k tomu byl oprávněn, nebo 

2. je podvodně získá 

a činí tak za odměnu nebo úmyslně anebo se jinak obohatí nebo jiného 
poškodí. 

(3) Skutek bude stíhán pouze na žádost. K ní je oprávněna dotčená osoba, 
odpovědný nebo spolkový pověřenec a dozorový úřad. 

(4) Hlášení podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 a oznámení podle článku 
34 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 mohou být použita v trestním řízení proti 
osobě s ohlašovací povinností nebo některému z příbuzných uvedených v § 52 
odst. 1 trestního řádu jen se souhlasem.“       

 

V článku I se za bod 14a vkládá nový bod 14b, který zní: „V § 180 odst. 4 
písm. a) se slova „nebo 2“ nahrazuje slovy „, 2 nebo 3“.“ 

požadavky na trestní právo hmotné (čl. 83 požaduje 
správní pokuty a čl. 84 ve spojení s bodem 149 recitálu 
nevylučuje možnost zakotvení trestní odpovědnosti), 
není proto namístě připomínku tímto nařízením 
odůvodňovat. Pokud by se jednalo o implementaci 
citovaného nařízení, pak by bylo na místě tuto úpravu 
včlenit do návrhu zákona, který zapracovává 
požadavky tohoto nařízení (návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
zpracování osobních údajů, č.j. MV-92136-1/OBP-
2017). 
Část jednání, které Úřad pro ochranu osobních údajů 
požaduje kriminalizovat (hackerské útoky zaměřené na 
únik a následné zneužití osobních údajů) již trestné je, 
a to jako trestný čin neoprávněného přístupu 
k počítačovému systému a nosiči informací podle  
§ 230 odst. odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, kde 
jsou i stejně vysoké trestní sankce jako je požadováno. 
 
V příštím volebním období nicméně MSp předpokládá 
předložení další novely trestního zákoníku                  
do legislativního procesu, která bude obsahovat 
změny, které nejsou natolik urgentní, a nebrání se 
diskuzi o možném zařazení uvedeného trestného činu 
do trestního zákoníku, pokud bude podloženo  
a odůvodněno, proč není dostatečný postih 
prostřednictvím správního práva, a bude shledáno, že 
prostředky trestního práva skutečně mohou být 
účinnější. 
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Je třeba, aby se kvalifikovaná skutková podstata týkala i základní skutkové 
podstaty vyjádřené v novém odstavci 3. 

V článku I se za bod 14a vkládá nový bod 14b, který zní: „V § 180 odst. 5 
písm. a) se slova „nebo 2“ nahrazuje slovy „, 2 nebo 3“.“ 

Je třeba, aby se kvalifikovaná skutková podstata týkala i základní skutkové 
podstaty vyjádřené v novém odstavci 3. 

Národní úřad 
pro kybernetickou 
a informační 
bezpečnost 

 

K § 216 

Předkladatel navrhuje, aby nadpis § 216 (a obdobně § 217) trestního 
zákoníku zněl Legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné 
součinnosti. Tato formulace vytváří dojem, že legalizace výnosů z trestné 
činnosti je předkladatelem považována za jednu z forem trestné součinnosti. 
Pokud však porovnáme např. formulaci § 216 odst. 1 návrhu změny trestního 
zákoníku („věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané … jinou 
osobou“) a § 216 odst. 2 návrhu změny trestního zákoníku, kde není věc 
specifikována jako výnos trestné činnosti „spáchané jinou osobou“, máme za 
to, že legalizace výnosů z trestné činnosti nemusí být nutně formou trestné 
součinnosti (jednoduše, pachatel může legalizovat výnosy vlastní trestné 
činnosti), a proto nadpis ustanovení považujeme za nevhodný (nadpis 
neodpovídá obsahu všech odstavců nadepsaného ustanovení, a tak může 
působit výkladové nejasnosti) a požadujeme jeho změnu. 

Akceptováno. 

Nadpis byl v souladu s mezinárodně pojímaným 
vymezením praní špinavých peněz změněn  
pouze na „legalizace výnosů z trestné činnosti“.   

K § 216 ve spojení s § 30 ZMJS 

V souvislosti s výše uvedenými připomínkami upozorňujeme, že 
s pojmenováním trestného činu, jak je navrženo v § 216 trestního zákoníku, 
nelze pracovat jako s pojmem jednoznačného obsahu v předpisech, které toto 
pojmenování neuvozují jako trestný čin, nýbrž toliko jako jednání. Např. v § 
30 odst. 2 písm. a) bodu 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci (ve znění 
návrhu zákona), kde se uvádí, že (zjednodušeně) „soud informuje národního 
člena, pokud se jedná o skutek, který spočívá v některém z těchto jednání: 8. 
legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti“, není 
jednoznačné, že se má jednat o jednání obdobná těm, která jsou uvedena v 
navrhovaném § 216 trestního zákoníku, a ne např. o jednání obdobná těm, 

Akceptováno. 

Nadpis byl v souladu s mezinárodně pojímaným 
vymezením praní špinavých peněz změněn pouze na 
„legalizace výnosů z trestné činnosti“, čímž dojde 
k odstranění výkladových nejasností.  
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která jsou uvedena v hlavě desáté dílu 8 trestního zákoníku (nadepsaném 
„Některé další formy trestné součinnosti“). 

K § 311 odst. 1 TZ 
Oceňujeme zařazení nové skutkové podstaty v písmeni e), které reflektuje 
společenskou škodlivost kybernetických útoků a jejich možné dopady ve 
fyzickém světě. Navrhujeme však upravit formulaci ustanovení písmen a) a 
e) tak, aby přesněji vystihovala problematiku a navazovala na související 
právní úpravu (zejména zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 
ve znění pozdějších předpisů): 

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo 
telekomunikační systém, včetně informačního systému, pevnou 
plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické 
nebo jiné důležité zařízení, nebo informační systém, na jehož 
fungování dané zařízení či systém závisí, veřejné prostranství nebo 
majetek s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu 

(…) 

e) vložením dat do počítačového informačního systému nebo na nosič 
informací anebo vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, 
změněním nebo potlačením dat narušením bezpečnosti informací 
uložených v počítačovém informačním systému nebo na nosiči 
informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich 
neupotřebitelnými provede útok proti počítačovému informačnímu 
systému kritické infrastruktury, informačnímu systému základní 
služby, významnému informačnímu systému nebo jinému 
důležitému informačnímu systému, útok s dopadem na větší počet 
počítačových informačních systémů s využitím počítačového 
programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo 
provede útok, kterým způsobí značnou škodu. 

Navrhované změny jsou motivovány zejména existencí dalších povinných 
osob (provozovatelů základních služeb), nově zařazených do působnosti 
zákona o kybernetické bezpečnosti, které jsou významem a rozsahem 

Částečně akceptováno. 

K písm. a) 
Části připomínky týkající se informačního systému 
bylo vyhověno, pouze byl namísto pojmu „informační 
systém“ použit pojem „počítačový systém“, který je 
užit v písmenu e) a který je vykládán obsahově shodně 
jako v § 230 tr. zák., který je implementačním 
ustanovením vůči směrnici 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. Podle článku 2 písm. 
a) citované směrnice se informačním systémem rozumí 
„jakýkoli přístroj nebo skupina vzájemně propojených 
nebo přidružených přístrojů, z nichž jeden nebo více 
provádí na základě programu automatické zpracování 
počítačových údajů, jakož i počítačové údaje uložené, 
zpracované, opětovně vyhledané nebo přenesené tímto 
přístrojem či skupinou přístrojů za účelem jeho  
či jejich provozu, použití, ochrany a údržby.“  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2017/541/EU ze dne 15. března 2017 o boji proti 
terorismu sice výslovně na směrnici 2013/40/EU 
odkazuje jen u jednání, jež jsou implementována do 
písmene e), a pojem „informační systém“ u jednání 
implementovaných do písmene a) blíže nevymezuje, 
pokud však je pojem „informační systém“ vymezen  
ve směrnici 2013/40/EU, měl by být tento pojem 
vykládán ve smyslu definice uvedené ve směrnici 
2013/40/EU i v tomto případě, jinak by jeho obsah byl 
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povinností, jež plní, srovnatelné se správci kritické informační infrastruktury. 
Ideální variantou je však zahrnout celý rozsah zákona o kybernetické 
bezpečnosti, neboť i narušení bezpečnosti informací v systému 
klasifikovaném jako významný informační systém či jiného informačního 
systému může podstatným způsobem ohrozit fungování státu. 

nejasný a směrnice 2017/541/SVV nekonzistentní.  

Pokud jde o pojem telekomunikační systém, není sice 
definován v mimotrestních právních předpisech, ale 
sama tato skutečnost není rozhodující, neboť trestní 
právo, byť chrání společenské hodnoty i práva  
a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, 
jejichž vztahy jsou pravidelně upraveny jinými 
právními odvětvími, často používá vlastní specifické 
trestněprávní pojmy, které jsou na definicích 
obsažených v mimotrestních právních předpisech 
nezávislé, byť při jejich interpretaci a aplikaci k nim 
může být přihlédnuto. Trestní předpisy, pokud jde  
o telekomunikace, resp. elektronické komunikace, 
pracují stále s pojmy zrušeného zákona  
o telekomunikacích, tj. s pojmy „telekomunikační 
zařízení“, „telekomunikační služba“, „telekomunikační 
systém“, „telekomunikační provoz“, „telekomunikační 
tajemství“ a „telekomunikační činnost“, přičemž 
vycházejí z přechodného ustanovení zákona  
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (§ 136 
odst. 20). Ve vztahu k pojmu telekomunikační systém 
lze poukázat na doktrinální výklad obsažený 
v Šámalově komentáři, podle něhož lze                         
za telekomunikační systém považovat funkční celek 
nebo jeho část zabezpečující cílevědomou  
a systematickou telekomunikační činnost s využitím 
telekomunikačních sítí. Podle § 136 odst. 20 zákona  
č. 127/2005 Sb. se telekomunikační sítí rozumí síť 
elektronických komunikací (viz § 2 zák. č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích). 

S ohledem na to, že pojem „telekomunikační systém“ 
je užíván již dnes v trestním zákoníku [srov. stávající  
§ 311 odst. 1 písm. a) tr. zák.], není shledáván důvod, 
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tuto právní úpravu měnit. 

K písm. e)  

Nahrazení pojmu „počítačový systém“ pojmem 
„informační systém“ nepovažujeme za vhodné, neboť 
„počítačový systém“ je pojem, který již je v trestním 
právu hmotném užit na několika místech (§ 182, § 230, 
§ 231 a § 232 tr. zák., kdy v posledních třech 
ustanoveních je obsažen tento pojem i přímo v názvu 
trestného činu), výkladově je již vymezen a v praxi 
nečiní potíže. Pojem počítačový systém je rovněž 
užíván v Úmluvě Rady Evropy o kybernetické 
kriminalitě (104/2013 Sb.m.s.). 

K požadavku na zavedení pojmu „narušení bezpečnosti 
informací“ viz vypořádání k následující připomínce. 

Požadavek obsažený v připomínce, aby ochrana 
prostřednictvím protiteroristických trestních norem 
byla poskytována také informačním systémům 
základní služby, významným informačním systémům 
případně jiným důležitým informačním systémům byla 
zohledněna a text návrhu písmene e) byl upraven, byť 
výslovně neužívá pojmy uvedené v zákoně  
o kybernetické bezpečnosti, ale vymezuje kritéria, při 
jejichž splnění bude ochrana počítačovému systému 
poskytnuta. Dále byla doplněna důvodová zpráva 
v tom smyslu, že ochranu budou požívat informační 
systémy kritické infrastruktury, základní služby  
a významné informační systémy, popř. i jiné systémy, 
pokud splní kritéria uvedená v písmenu e).  

K doplnění slova „provede“ do textu lze uvést,  
že předkladatel navrhovanou variantu sám zvažoval, 
neboť návodně zdůrazňuje vymezení alternativních 
jednání, tato varianta však byla nakonec opuštěna, 
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neboť by pak správně mělo být slovo „provede“ 
doplněno i před druhou alternativu, tj. slova „útok  
s dopadem na větší počet“, kam se však již dané slovo 
dle názoru předkladatele nehodí. Bylo proto ponecháno 
původní znění. 

K § 311 odst. 1 trestního zákoníku 
 
Další výše navržená změna využívá definice bezpečnosti informací podle § 2 
písm. c) zákona o kybernetické bezpečnosti, která dostatečně pokryje možné 
nežádoucí jednání bez potřeby jeho taxativního výčtu. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Předně lze poukázat, že definice v zákoně  
o kybernetické bezpečnosti není pro oblast trestního 
práva sama o sobě významná. Trestní právo, byť 
chrání společenské hodnoty i práva a oprávněné zájmy 
fyzických a právnických osob, jejichž vztahy jsou 
pravidelně upraveny jinými právními odvětvími, často 
používá vlastní specifické trestněprávní pojmy. Tyto 
trestněprávní pojmy jsou na definicích obsažených  
v mimotrestních právních předpisech nezávislé, byť při 
jejich interpretaci a aplikaci k nim může být 
přihlédnuto. 

Dále je potřeba zmínit, že při formulaci nového 
písmene e) bylo striktně dodržena formulace 
stávajícího trestného činu neoprávněného přístupu  
k počítačovému systému a nosiči informací podle § 
230 tr. zák. S ohledem na to, že znaky tohoto trestného 
činu jsou již judikatorně a doktrinálně vyloženy, není 
vhodné je bez věcných důvodů měnit. 

Konečně lze poukázat na to, že byť by bylo vhodné 
namísto kazuistického výčtu jednotlivých forem 
jednání (vymazání nebo jiné zničení, poškození, 
změnění nebo potlačení dat) použít obecnější pojem,  
u trestných činů, jimiž jsou plněny mezinárodní nebo 
evropské závazky, se s ohledem na zkušenosti získané 
při evaluacích ČR přistupuje k takové úpravě, která 
odpovídá formulačně mezinárodním či evropským 
dokumentům. S ohledem na to, že definice pojmu v § 2 
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písm. c) zákona o kybernetické bezpečnosti 
(bezpečností informací zajištění důvěrnosti, integrity  
a dostupnosti informací a dat) ani blízce neodpovídá 
pojmům použitým ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2013/40/EU [a ani v Úmluvě Rady Evropy  
o kybernetické kriminalitě (104/2013 Sb.m.s.)], 
nepovažujeme za vhodné takovýto pojem užívat. 

K § 311 odst. 1 trestního zákoníku 
Kromě výše uvedeného nám konečně není jasný důvod rozlišení mezi 
požadovaným rozsahem škody v písmeni a), kde je třeba škody velkého 
rozsahu (tj. nejméně 5 milionů Kč) a v písmeni e), které vyžaduje pouze 
značnou škodu (tj. 500 000 Kč). Kromě toho si klademe otázku, proč bylo 
ponecháno ustanovení nového odst. 2 písm. c), které se od odst. 1 písm. a) liší 
pouze absencí požadavku škody velkého rozsahu (ač je paradoxně 
sankcionováno vyšší trestní sazbou 5 až 15 let oproti 3 až 12 letům v odst. 1). 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Důvodem, proč je v § 311 odst. 1 písm. e) tr. zák. 
pouze způsobení značné škody a nikoliv způsobení 
škody velkého rozsahu, je okolnost podmiňující použití 
vyšší trestní sazby podle § 311 odst. 3 písm. e) tr. zák. 
– „způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu“. 
Pokud by byla nahrazena v § 311 odst. 1 písm. e)  
tr. zák. značná škoda za škodu velkého rozsahu, došlo 
by k splynutí znaků základní a kvalifikované skutkové 
podstaty (navíc by vyvstaly aplikační problémy, která 
z nich se má použít). Oproti tomu u ostatních písmen  
v § 311 odst. 1 tr. zák. je používán znak „s cílem vydat 
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu“ – 
způsobení škody velkého rozsahu tak není vyžadováno 
a nedochází tak ke kolizi s okolností podmiňující 
použití vyšší trestní sazby podle § 311 odst. 3 písm. e) 
tr. zák. 

Ustanovení § 311 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odst. 2 
písm. c) tr. zák. postihují totožné jednání, liší se však 
zaměřením volní složky k vyvolání různých následků 
(v odstavci 1 se chrání majetek, kdežto v odstavci dva, 
který je přísněji trestný, se chrání život a zdraví). 

K § 311 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku 
 
V návaznosti na připomínku k odst. 1 výše navrhujeme příslušným způsobem 
upravit ustanovení písmene c): 

Částečně akceptováno. 

Lze odkázat na návrh vypořádání připomínky k § 311 
odst. 1 písm. a) tr. zák. 
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zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo 
telekomunikační systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu 
na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné 
důležité zařízení, nebo informační systém, na němž závisí fungování 
daného zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím 
lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo prostranství 
anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu.  

Kancelář veřejného 
ochránce práv 

 

 Nad rámec navrhované právní úpravy 

 Návrh vložit do § 80 trestního zákoníku nový odstavec 3 

Úprava trestu vyhoštění musí zahrnovat též ochranu práva na soukromý 
a rodinný život, které vyplývá z mezinárodních lidskoprávních závazků 
České republiky, zejména pak z čl. 8 Úmluvy.1 Částečným promítnutím 
tohoto principu je stávající § 80 odst. 3 písm. c), jehož znění však neodpovídá 
všem kritériím, která by měla být zohledněna v souladu s ustálenou 
judikaturou ESLP vztahující se k čl. 8 Úmluvy. 

ESLP vymezil podmínky, za kterých lze uložení trestu vyhoštění pokládat 
za nezbytné v demokratické společnosti, zejména s ohledem na jeho 
přiměřenost ve vztahu ke sledovanému účelu.2 Poprvé tak učinil v rozsudku 
Boultif proti Švýcarsku.3 Na něj navázala rozhodnutí velkého senátu ve věci 
Üner proti Nizozemsku4 a Maslov proti Rakousku,5 jež stanovená kritéria 
potvrdila a dále rozvedla. V rozsudku Boultif proti Švýcarsku ESLP vymezil 
následující kritéria: 

povaha a závažnost trestného činu, 

délka pobytu na území státu, z něhož má být cizinec vyhoštěn, 

Vypořádáno jinak. 

Připomínka jde nad rámec návrhu zákona. 
Požadovaná změna je zároveň takového charakteru,  
že by její akceptování vyžadovalo zaslání návrhu 
zákona do nového připomínkového řízení (čl. 8 odst. 6  
ve spojení s čl. 5 odst. 12 Legislativních pravidel 
vlády). Vzhledem k tomu, že předmětná novela 
implementuje řadu požadavků vyplývajících 
z mezinárodních smluv a právních předpisů EU (je 
třeba poukázat zejména na potřebu urychleně splnit 
požadavky výboru Moneyval a na implementační lhůtu 
u směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti 
terorismu, která končí dne 8. září 2018), je nezbytné, 
aby prošla co nejrychleji legislativním procesem. 
Z uvedených důvodů není dán časový prostor pro 
opakování celého připomínkového řízení. 

V příštím volebním období nicméně MSp předpokládá 

                                                            
1 Relevanci judikatury ESLP a ochrany dle čl. 8 Úmluvy v cizineckých věcech a specificky ve vztahu k vyhoštění cizinců potvrdil opakovaně Nejvyšší správní soud i Ústavní 
soud. Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2013, sp. zn. 8 As 68/2012, bod 26. Dále též nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1997, sp. zn. II. ÚS 
171/97 či nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. III ÚS 1410/14.  
2 Viz čl. 8 odst. 2 Úmluvy. 
3 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 8. 2001, Boultif proti Švýcarsku, č. 54273/00. Dále jen Boultif proti Švýcarsku. 
4 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2006, Üner proti Nizozemsku, č. 46410/99. Dále jen Üner proti Nizozemsku. 
5 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 6. 2008, Maslov proti Rakousku, č. 1638/03. Dále jen Maslov proti Rakousku. 
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doba, jež uplynula od spáchání trestného činu a chování cizince během ní, 

státní příslušnost dotčených osob, 

rodinná situace cizince, například délka trvání manželství, 

další faktory vypovídající o tom, zda pár vede skutečný a opravdový rodinný 
život, 

zda manžel/manželka věděl/a o spáchání trestného činu v době zahájení 
rodinného života, 

zda mají manželé děti a pokud ano, jaký je jejich věk, 

závažnost obtíží, jimž by druhý z manželů mohl pravděpodobně čelit v zemi 
původu vyhošťovaného cizince.6 

V rozsudku Üner proti Nizozemsku dále ESLP podrobněji rozvedl dvě 
podmínky, které byly implicitně obsaženy již v rozsudku Boultif proti 
Švýcarsku: 

nejlepší zájem a blaho dítěte, zejména závažnost obtíží, jimž by dítě cizince 
mohlo pravděpodobně čelit v zemi, kam má být cizinec vyhoštěn, 

pevnost společenských, kulturních a rodinných vazeb na území a v zemi, 
kam má být cizinec vyhoštěn.7 

V rozsudku Maslov proti Rakousku ESLP dále zdůraznil, že při posuzování 
některých z těchto kritérií může hrát roli též věk cizince.8 

Z uvedeného vyplývá, že posouzení možného zásahu do práv chráněných 
čl. 8 je vázáno obecně na délku pobytu cizince na území, nikoli 
na konkrétní druh uděleného pobytu ve smyslu zákona o pobytu 
cizinců,9 jak předpokládá současné znění § 80 odst. 3 písm. c) trestního 

předložení další novely trestního zákoníku  
do legislativního procesu, která bude obsahovat další 
změny, které nejsou natolik urgentní, a případné 
změny v úpravě trestu vyhoštění lze včlenit do této 
novely. 

KVOP bylo přislíbeno k této problematice jednání, 
kam budou přizvání rovněž zástupci jiných dotčených 
institucí, jehož cílem bude vyhodnotit současnou 
právní úpravu ve vztahu k požadavkům právních 
předpisů EU a judikatuře SDEU a ESLP, přičemž 
v návaznosti na výsledky tohoto jednání bude případně 
přistoupeno ke změně úpravy trestu vyhoštění. 

                                                            
6 Viz rozsudek Boultif proti Švýcarsku, bod 48. 
7 Viz rozsudek Üner proti Nizozemsku, bod 58. 
8 Viz rozsudek Maslov proti Rakousku, bod 72. 
9 Trvalý pobyt je v souladu s § 68 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
obecně možno získat nejdříve po 5 letech nepřetržitého pobytu na území. Délka pobytu na území však není jedinou podmínku, již je třeba pro udělení tohoto typu pobytu 
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zákoníku. Stejně tak kritéria „pracovního a sociálního zázemí“ a „zájmu 
na spojování rodin“ dle § 80 odst. 3 písm. c) představují poněkud nepřesná 
vyjádření obsahu pojmů „soukromý život“10 a „rodinný život“11 
ve smyslu čl. 8 Úmluvy. 

Přiměřenost zásahu do soukromého a rodinného života ve vztahu 
ke sledovanému účelu z hlediska čl. 8 Úmluvy je třeba posuzovat ve vztahu 
ke všem cizincům, jimž má být trest vyhoštění uložen.12 Vůči určitým 
kategoriím cizinců (občané EU a jejich rodinní příslušníci, dlouhodobě 
pobývající rezidenti) však navíc tato povinnost vyplývá i ze sekundárního 
práva EU, konkrétně z čl. 28 odst. 1 směrnice o svobodném pohybu a čl. 12 
odst. 3 směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech. Kritéria uvedená 
ve směrnicích přitom rovněž vycházejí z judikatury ESLP k čl. 8 Úmluvy13 
a jsou vymezena obdobně.14 

Navrhuji proto vložit do § 80 trestního zákoníku nový odstavec 3 
následujícího znění: 

„(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže by jeho uložení bylo nepřiměřeným 
zásahem do soukromého a rodinného života pachatele. Zohlední přitom 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
splnit (viz § 70 zákona o pobytu cizinců). Cizinec tak na území České republiky může legálně pobývat i mnohem delší dobu než 5 let, aniž by přitom získal povolení 
k trvalému pobytu. 
10 K vymezení pojmu soukromý život viz zejm. rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 10. 2003, Slivenko proti Lotyšsku, č. 48321/99, bod 96, 
a rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 4. 2007, Evans proti Spojenému Království, č. 6339/05, bod 71. 
11 K vymezení pojmu rodinný život blíže viz KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: 
C.H. Beck, 2012, s. 872-874. ISBN 978-80-7400-365-3. 
12 V oblasti správního vyhoštění jsou tato kritéria promítnuta do ustanovení § 174a zákona o pobytu cizinců: „Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto 
zákona správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost 
rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě, že je 
osobou bez státního občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště.“ 
13 GUILD, Elspeth, PEERS, Steve, TOMKIN, Jonathan. The EU Citizenship Directive. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 247. ISBN 978-0-19-
870523-9. 
14 Čl. 28 odst. 1 směrnice o svobodném pohybu stanoví: „Před přijetím rozhodnutí o vyhoštění z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti vezme hostitelský 
členský stát v úvahu skutečnosti, jako je délka pobytu dotyčné osoby na jeho území, věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní integrace 
v hostitelském členském státě a intenzita vazeb na zemi původu.“ Čl. 12 odst. 3 směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech stanoví: „Než učiní rozhodnutí o vyhoštění 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta, přihlédnou členské státy k těmto faktorům: a) délka pobytu na jejich území; b) věk dané osoby; c) následky pro danou osobu a její rodinné 
příslušníky; d) vazby se zemí pobytu nebo neexistence vazeb se zemí původu.“ 
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zejména 

a) povahu a závažnost spáchaného trestného činu, 

b) délku pobytu pachatele na území, 

c) věk pachatele a jeho zdravotní stav, 

d) dobu, jež uplynula od spáchání trestného činu, a chování pachatele 
během ní, 

e) rodinnou situaci, včetně nejlepšího zájmu dítěte, a možnost vést rodinný 
život v zemi, kam má být pachatel vyhoštěn, 

f) ekonomické, společenské a kulturní vazby pachatele navázané v České 
republice a intenzitu vazeb pachatele ke státu, kam má být vyhoštěn.“ 

Dosavadní odstavec 3 by se pak označoval jako odstavec 4. 

 Pro případ vložení nového odstavce 3 pak navrhuji v § 80 odst. 4 
za první slovo „vyhoštění“ vložit slovo „dále“ a bez náhrady zrušit 
ustanovení § 80 odst. 4 písm. c), podle něhož se trest vyhoštění neuloží, 
jestliže „pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde 
pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se 
zájmem na spojování rodin.“ Navrhovaný nový odst. 3 tyto případy již 
zahrnuje. 

  Návrh vložit nové písmeno e) [d)] do § 80 odst. 3 [4] trestního zákoníku 

Současná úprava podmínek uložení trestu vyhoštění ve vztahu k občanům EU 
a jejich rodinným příslušníkům neodpovídá omezením vyplývajícím z čl. 27 
a čl. 28 odst. 1 směrnice o svobodném pohybu. 

Čl. 28 odst. 1 směrnice o svobodném pohybu se vztahuje obecně na všechny 
občany EU a jejich rodinné příslušníky pobývající na území jiného členského 
státu EU v souladu se směrnicí, bez ohledu na to, zda se jedná o osoby 
pobývající na území přechodně či trvale.15 V následujících dvou odstavcích 
čl. 28 pak směrnice posiluje ochranu před vyhoštěním pro ty občany EU 

Vypořádáno jinak. 

Viz výše. 

                                                            
15 Blíže viz čl. 6 - 15 směrnice o svobodném pohybu. 
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a jejich rodinné příslušníky, kteří pobývají v hostitelském členském státu 
delší dobu. Čl. 28 směrnice tak z hlediska přípustnosti uložení trestu 
vyhoštění vytváří celkem tři kategorie cizinců: 

Občané EU a jejich rodinní příslušníci bez povolení k trvalému pobytu 

Na tyto osoby se vztahují obecná pravidla pro vyhoštění občanů EU a jejich 
rodinných příslušníků vymezená v čl. 28 odst. 1 směrnice. Ten stanoví, 
že občany EU a jejich rodinné příslušníky lze vyhostit pouze z důvodů 
veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. Dále stanoví, že hostitelský 
stát musí vzít v úvahu přiměřenost vyhoštění s ohledem na kritéria, jež jsou 
rozvedena výše v připomínce č. 1.16 

Občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří mají právo trvalého pobytu 

Směrnice posiluje práva této skupiny občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků a v čl. 28 odst. 2 stanoví, že hostitelský členský stát tyto osoby 
nesmí vyhostit, s výjimkou závažných důvodů týkajících se veřejného 
pořádku nebo veřejné bezpečnosti. 

Občané EU, kteří měli posledních deset let pobyt v hostitelském členském 
státě, a nezletilí občané EU, kromě případů, kdy je vyhoštění v nejlepším 
zájmu dítěte 

Směrnice pro tuto kategorii osob vymezuje ještě přísnější podmínky 
pro uložení trestu vyhoštění a v čl. 28 odst. 3 stanoví, že hostitelský členský 
stát těmto osobám nesmí vydat rozhodnutí o vyhoštění, s výjimkou 
naléhavých důvodů týkajících se veřejné bezpečnosti. To neplatí 
u nezletilých občanů Evropské unie, pokud je rozhodnutí o jejich vyhoštění 
v nejlepším zájmu dítěte. 

Úprava v § 80 odst. 3 písm. e), f) a g) trestního zákoníku sice správně 
reaguje na druhou a třetí kategorii osob, nepamatuje však na první 
kategorii, tedy na občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří nemají 
na území České republiky povolení k trvalému pobytu. U těchto osob 
však také může dojít k uložení trestu vyhoštění pouze v omezených 

                                                            
16 Délka pobytu dotyčné osoby na jeho území, věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní integrace v hostitelském členském státě a intenzita 
vazeb na zemi původu. 
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případech, a to pokud by představovaly skutečnou a aktuální hrozbu 
pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost ve smyslu směrnice 
o svobodném pohybu. Důvody veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti je 
přitom třeba vykládat jako autonomní pojmy práva EU, tedy ve všech 
členských státech EU jednotně, v souladu s jejich vymezením v čl. 27 
směrnice o svobodném pohybu a judikaturou Soudního dvora EU. Podle čl. 
27 odst. 2 směrnice musí být přijetí opatření k omezení práva vstupu a pobytu 
z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti založeno „výlučně 
na osobním chování dotyčné osoby“, které musí představovat „skutečné, 
aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů 
společnosti“. Podrobnější kritéria posouzení skutečné a aktuální hrozby 
pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost vymezuje výkladový materiál 
Komise ke směrnici17 a rovněž judikatura Soudního dvora EU.18 
Při rozhodování je třeba vycházet z budoucího chování dotyčného 
jednotlivce,19 přičemž pouze nepatrná možnost opakovaného spáchání 
trestného činu není postačující.20 

Dalším důvodem pro doplnění úpravy týkající se občanů EU a jejich 
rodinných příslušníků, kteří nemají na území České republiky povolení 
k trvalému pobytu, je právo těchto kategorií osob stanovené v čl. 32 směrnice 
o svobodném pohybu. Podle něj mohou „[o]soby, kterým byl zakázán pobyt 
z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, po uplynutí přiměřené 
lhůty, která závisí na okolnostech, avšak nejdéle po uplynutí tří let 
od vykonání pravomocného rozhodnutí o zákazu pobytu přijatého v souladu 
s právem Společenství, podat žádost o zrušení zákazu pobytu odůvodněnou 

                                                            
17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (Text s významem pro EHP) [document pdf]. KOM(2009) 313, 2. 7. 2009, s. 10-12 [cit. 6. 3. 2015]. Dostupné  
z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0313&from=CS. (Dále jen „Sdělení Komise“). 
18 K požadavku aktuálnosti hrozby viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 10. 1977, Bouchereau, 30/77. Podle něj pouhá existence dřívějšího trestního odsouzení není 
sama o sobě relevantní a je možné k ní přihlédnout pouze při posouzení toho, zda chování pachatele zakládá aktuální hrozbu pro společnost i v okamžiku rozhodování 
o vyhoštění. Dále viz rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 7. 2008, Jipa, C-33/07. 
19 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 4. 2004, Orfanopoulos, C-482/01 a C-493/01, zdůraznil, že klíčové je posouzení pravděpodobnosti, že se pachatel bude stejným 
způsobem (ohrožujícím veřejný pořádek či veřejnou bezpečnost) chovat i v budoucnu. Nebezpečí opakovaného spáchání trestného činu může být považováno za závažnější 
například v případě drogové závislosti, kdy existuje riziko dalšího páchání trestné činnosti za účelem financování této závislosti. 
20 Zvláštní ohled je třeba věnovat závažnosti spáchaných trestných činů, jejich frekvenci a výši jimi způsobené škody nebo újmě. Sdělení Komise, s. 12. 
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skutečnostmi nasvědčujícími tomu, že došlo k podstatné změně okolností, 
kterými bylo rozhodnutí o zákazu pobytu odůvodněno. Dotyčný stát o této 
žádosti rozhodne do šesti měsíců od jejího podání.“ Částečnou implementaci 
tohoto práva představuje § 350h odst. 4 trestního řádu (viz níže připomínku 
č. 3), který odkazuje na § 80 odst. 3. Stávající úprava dle § 80 odst. 3 písm. e) 
trestního zákoníku však fakticky váže možnost upustit od výkonu trestu 
vyhoštění nebo jeho části na podmínku, že má osoba na území České 
republiky povolen trvalý pobyt. Ministerstvo vnitra však v důsledku trestního 
postihu cizince (včetně uložení trestu vyhoštění) přistupuje ke zrušení jeho 
trvalého pobytu s ohledem na ustanovení § 87l odst. 1 písm. e), f) a g) zákona 
o pobytu cizinců.21 V praxi to znamená reálnou překážku pro využití práva 
garantovaného čl. 32 směrnice o svobodném pohybu, neboť podmínky § 80 
odst. 3 písm. e) trestního zákoníku tyto osoby nemohou nikdy splnit. Tento 
nesoulad se směrnicí rovněž odstraní doplnění § 80 odst. 3 trestního zákoníku 
o úpravu týkající se občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří nemají 
na území České republiky povolení k trvalému pobytu. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 27, 28 a 32 nejsou správně reflektována 
v národní úpravě, může dojít také k situaci, kdy občanu Evropské unie nebo 
jeho rodinnému příslušníkovi byl nebo je uložen trest vyhoštění na dobu 
neurčitou, přičemž dle aktuální právní úpravy tato osoba často nemá reálnou 
šanci na zrušení tohoto rozhodnutí o vyhoštění. To je zcela jednoznačně 
v rozporu s právem EU. 

Komise ve svém původním návrhu směrnice 2004/38/ES výslovně stanovila 
zákaz doživotního vyhoštění občanů Evropské unie a jejich rodinných 
příslušníků, Rada se však rozhodla toto pravidlo zavést pouze do bodu 27 
preambule směrnice.22 Toto ustanovení bylo přijato v návaznosti na rozsudek 

                                                            
21 Dle § 87l odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců: „Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže držitel tohoto povolení a) ohrožuje bezpečnost 
státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, […].” 
22 GUILD, S., PEERS, S., TOMKIN, J.: The EU Citizenship Directive. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-870523-9, s. 290. Bod 27 
odůvodnění směrnice 2004/38/ES: „V souladu s judikaturou Soudního dvora, která členským státům zakazuje udělovat osobám, na které se vztahuje tato směrnice, doživotní 
zákazy pobytu na jejich území, by mělo být potvrzeno právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků, kteří byli vyhoštěni z území některého členského státu, podat 
po uplynutí přiměřené lhůty, nejpozději však po uplynutí tří let od vykonání konečného rozhodnutí o zákazu pobytu, novou žádost.“ 
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Soudního dvora ve věci C-348/96 Calfa.23 Jak uvedl generální advokát 
Maciej Szpunar ve svém stanovisku předneseném dne 27. dubna 2017: „[z] 
článku 27 směrnice 2004/38 ve spojení s článkem 32 této směrnice vyplývá, 
že opatření spočívající v zákazu pobytu v zásadě nejsou v rozporu s unijním 
právem za podmínky, že jsou přijata výhradně z důvodů veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, nejsou neomezená 
a lze je zrušit podle článku 32 směrnice 2004/38.“24 Ve světle hodnocení 
generálního advokáta lze mít za to, že trest vyhoštění občana Evropské unie 
nebo jeho rodinného příslušníka na dobu neurčitou, jenž je umožněn v české 
právní úpravě, je v rozporu se směrnicí 2004/38/ES, neboť jeho uložení je 
neomezené a de facto jej nelze zrušit podle článku 32 směrnice. 

Navrhuji proto vložit do § 80 odst. 3 nové písmeno e) následujícího znění 
[po přijetí změn podle připomínky č. 1 by šlo o vložení nového písmene 
d) do § 80 odst. 4]: 

„e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem bez 
ohledu na státní příslušnost, ledaže by představoval skutečnou a aktuální 
hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost,“. 

  

  Návrh doplnit větu do § 350h odst. 4 trestního řádu 

Dle článku 32 směrnice o svobodném pohybu mohou „[o]soby, kterým byl 
zakázán pobyt z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, 
po uplynutí přiměřené lhůty, která závisí na okolnostech, avšak nejdéle 
po uplynutí tří let od vykonání pravomocného rozhodnutí o zákazu pobytu 
přijatého v souladu s právem Společenství, podat žádost o zrušení zákazu 
pobytu odůvodněnou skutečnostmi nasvědčujícími tomu, že došlo 
k podstatné změně okolností, kterými bylo rozhodnutí o zákazu pobytu 
odůvodněno. Dotyčný stát o této žádosti rozhodne do šesti měsíců 
od jejího podání.“ 

Vypořádáno jinak. 

Viz výše. 

                                                            
23 GUILD, S., PEERS, S., TOMKIN, J., op. cit. 25, s. 247. Rozsudek ze dne 19. 1. 1999, Calfa, C-348/96, Recueil, s.I-00011. 
24 Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara přednesené dne 27. dubna 2017 ve věci Ovidiu–Mihaita Petrea proti Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis, 
C-184/16, bod 35. (zvýraznění doplněno) 
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Trestní řád v § 350h odst. 4 stanoví, že „[o]d výkonu trestu vyhoštění nebo 
jeho zbytku soud upustí, jestliže po vyhlášení rozsudku, kterým byl tento trest 
uložen, nastaly skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze uložit.“ Druhá věta 
citovaného ustanovení čl. 32 směrnice však není transponována. 

Navrhuji proto v § 350h na konci odstavce 4 doplnit větu následujícího 
znění: 

„Je-li žádost podána občanem Evropské unie nebo jeho rodinným 
příslušníkem, soud o této žádosti rozhodne do šesti měsíců od jejího podání.“ 

Pro úplnost dodávám, že stávající znění § 350h odst. 4 trestního řádu je 
v rozporu se směrnicí o svobodném pohybu osob rovněž co se týče úpravy 
věcných důvodů, vymezených v § 80 odst. 3 trestního zákoníku, pro něž soud 
od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho zbytku v případě občanů EU nebo 
jejich rodinných příslušníků upustí. K odstranění tohoto nesouladu však 
směřují již mé připomínky č. 1 a 2. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 

K přitěžujícím okolnostem (§ 42 TZ) 

Úmluva ve svých ustanoveních obsahuje seznam okolností relevantních pro 
oblast násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Jednou z nich jsou i 
přitěžující okolnosti při spáchání trestných činů, které Úmluva ukládá stíhat. 
Většina těchto okolností je trestním zákoníkem řešena v § 42 trestního 
zákoníku. Jak však poukazuje i Analýza, ne ve všech případech se přitěžující 
okolnosti dle Úmluvy kryjí s přitěžujícími okolnostmi dle trestního zákoníku. 

Např. podle čl. 46 písm. a) Úmluvy je přitěžující okolností, pokud byl trestný 
čin spáchán proti současným či bývalým manželům či partnerům. Podle § 42 
písm. h) je přitěžující okolností spáchání trestného činu na osobě blízké. Tou 
je podle § 125 trestního zákoníku příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, 
osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu 
vlastní. Z této definice plyne, že zatímco současný manžel či partner ve 
smyslu registrovaného partnerství je osobou blízkou ze zákona, partner ve 
smyslu neformálního soužití druha a družky či bývalý manžel či partner do 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Výčet přitěžujících okolností v § 42 trestního zákoníku 
je výčtem demonstrativním (srov. „soud přihlédne 
zejména“ v návětí), z tohoto důvodu může soud 
v rámci soudní individualizace trestu přihlédnout při 
stanovení druhu a výměry trestu i k jiným, v trestním 
zákoníku výslovně neuvedeným, přitěžujícím 
okolnostem (nejsou-li již zákonnými znaky trestného 
činu – zákaz dvojího přičítání), které v konkrétním 
případě podle jeho názoru zvyšují společenskou 
škodlivost činu. 

Stávající právní úprava tak je zcela v souladu 
s požadavky Istanbulské úmluvy, která v čl. 46 
požaduje přijetí legislativních nebo jiných opatření 
(tedy není ani nutně vyžadována legislativní úprava) 
tak, aby při určování trestů mohly být brány v úvahu 
[anglické znění: „may be taken into consideration“]. 
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definice osoby blízké podle českého práva spadnout nemusí, neboť jednak 
nemusí být a často již ani nejsou s pachatelem v poměru rodinném nebo 
obdobném a jednak újmu, kterou utrpěla jedna z nich, nemusí pociťovat 
vzhledem k ukončení vzájemného vztahu jako újmu vlastní. Úmluva však 
tyto okolnosti nijak nerozlišuje a proto v tomto směru české právo Úmluvu 
plně nenaplňuje 

Akcentace zvláštního vztahu pachatele a oběti (nejen to, že se může jednat o 
osoby blízké, ale i to, že se často jedná o osoby, které spolu měly blízký 
vztah, a proto nadále mohou mít určité vazby) bude mimo jiné reflektovat 
výsledky statistik a výzkumů, které dokazují, že v naprosté většině případů je 
útočníkem někdo oběti blízký, nikoli cizí člověk.25 Bývalý manžel či partner 
(jakožto osoby definicí osoby blízké nepokryté) mohou být součástí života 
oběti nadále vzhledem ke společné minulosti (která s sebou přináší například 
společné známé, ale především znalosti životních zvyků a dalších informací 
ohledně oběti), pojit je nadále mohou děti či ekonomické vazby apod. Fakt, 
že nebezpečí často hrozí od osoby, která hraje určitou roli v životě oběti, 
bude úpravou přitěžující okolnosti vhodným způsobem zohledněn, jak to 
ostatně Úmluva rovněž požaduje. 

Požaduji proto upravit výčet přitěžujících okolností obsažených v § 42 
trestního zákoníku tak, aby se krom možného páchání činu vůči osobě 
blízké zohlednilo i páchání činu vůči bývalému manželovi či partnerovi 
jakožto osobám, které nejsou definicí osoby blízké pokryty. 

Dle vysvětlující zprávy k úmluvě (s. 40) mají být tyto 
okolnosti pro soudce při trestání dostupné, nemá však 
být stanovena žádná povinnost pro soudce je využít 
[anglicky: „these aggravating circumstances are 
available for judges to consider when sentencing 
perpetrators although there is no obligation on judges 
to apply them“]. Dále je ve v ysvětlující zprávě mimo 
jiné zdůrazněno, že státy si mohou ponechat své vlastní 
koncepce přitěžujících okolností, pokud výše uvedený 
požadavek splňují. 

Jelikož žádné ustanovení trestního zákoníku 
nezakazuje soudci zohlednit skutečnost, že trestný čin 
byl spáchán vůči bývalému manželovi či partnerovi, 
a naopak demonstrativní výčet v § 42 tr. zák. použití  
i jiných přitěžujících okolností předpokládá, lze 
uzavřít, že požadavky Istanbulské úmluvy, jak byly 
výše popsány, jsou splněny.  

O změně § 42 tr. zák. je nicméně možné uvažovat i na 
základě věcných důvodů. Tyto důvody však 
Ministerstvo spravedlnosti neshledává, neboť daný 
výčet obsahuje obecné přitěžující okolnosti, které je 
v zásadě možné uplatnit při ukládání kteréhokoli druhu 
trestu ukládaného za jakýkoli trestný čin. Přitěžující 
okolnost spočívající ve spáchání trestného činu vůči 
bývalému manželovi či partnerovi má význam pouze 
u několika málo trestných činů (především pak u těch 
vymezených Istanbulskou úmluvou). Konečně výčet  
v § 42 tr. zák. nemá ambici být výčtem úplným, je 
proto zcela běžná a akceptovaná praxe i v případě 
plnění obdobných požadavků vyplývajících z jiných 
mezinárodních smluv (které se rovněž věnují úzkému 
okruhu trestných činů), které požadují, aby určité 

                                                            
25 Zpráva z výzkumu pro Amnesty International. https://www.amnesty.cz/news/1418/nosi-minisukne-o-znasilneni-si-koledovala-mysli-si-tretina-cechu  
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okolnosti byly považovány za přitěžující (případně  
i polehčující), že tyto okolnosti nejsou přepisovány 
doslovně do trestního zákoníku právě s odkazem  
na demonstrativní výčet v § 42 tr. zák. 

K trestnímu postihu mrzačení ženských pohlavních orgánů 

Požaduji doplnění materiálu tak, aby zohledňoval požadavky Úmluvy 
ohledně mrzačení ženských pohlavních orgánů. 

Navrhovaná právní úprava nezohledňuje požadavky Úmluvy týkající se 
mrzačení ženských pohlavních orgánů dle čl. 38 v souvislosti s čl. 58, který 
jasně stanoví, že „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, 
aby zákonné lhůty pro zahájení jakéhokoli právního jednání v souvislosti se 
skutky posuzovanými v souladu se články 36, 37, 38 a 39 této Úmluvy, byly 
prodlouženy po dobu, jež bude nezbytná a úměrná závažnosti daného skutku, 
aby bylo možné efektivně zahájit řízení poté, co oběť dosáhne plnoletosti.“ 

V současnosti je mrzačení ženských pohlavních orgánů postihováno podle 
obecně formulovaného trestného činu těžké ublížení na zdraví (§145 trestního 
zákoníku), který toto prodlužování zákonné lhůty neumožňuje. Ministerstvo 
spravedlnosti v předkládaném materiálu navrhuje, aby Česká republika dle čl. 
78 odst. 2 Úmluvy učinila výhradu k čl. 58 Úmluvy s odůvodněním, že ani 
jedna z uváděných právních úprav není uspokojivá. Toto řešení považujeme 
za neúčelné a nesystematické. Současně se jedná o řešení, které poskytuje 
fyzickým osobám nejmenší možnou zákonnou ochranu. 

Jedno z možných řešení představuje rozšíření výčtu trestných činů, u kterých 
lze použít institut stavění promlčecí doby navázané na dosažení zletilosti (§34 
odst. 3 písm. c) trestního zákoníku), o trestný čin těžkého ublížení na zdraví. 
Ministerstvo spravedlnosti tuto variantu odmítá s odůvodněním, že by 
takováto úprava šla nad rámec požadavků Úmluvy a navíc byla 
nesystematická. Překročení rámce požadované úpravy není sám o sobě 
důvod, proč se touto cestou nevydat, tím spíše, že by tato změna neznamenala 
žádnou újmu na právech dotčených osob, ba naopak. Z praktického hlediska 
nevidíme překážku pro navázání těžkého ublížení na zdraví na výše popsaný 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zájmem, který je chráněn čl. 38 Istanbulské úmluvy 
(mrzačení ženského pohlavního orgánu), je život  
a zdraví; jednání popsané v čl. 38 Istanbulské úmluvy 
lze kvalifikovat jako těžké ublížení na zdraví podle       
§ 145 tr. zák. U tohoto trestného činu je stanovena 
patnáctiletá promlčecí doba, což je podle našeho 
názoru více než dostatečné. Požadavkům Istanbulské 
úmluvy bychom tak nedostáli pouze v případech, kdy 
by obětí bylo dítě mladší tří let (třebaže praxe obřízky 
se v některých, hlavně afrických, kulturách považuje 
za přechodový rituál změny dívky v ženu a za způsob 
prevence před promiskuitou, v některých zemích se 
nicméně snížil věk obřezávaných dívek – např. Egypt, 
Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Keňa, Mali, kde se 
tento rituál podstoupí většinou mezi čtyřmi až 
dvanácti lety, zaznamenány byly ale i případy obřízky 
malých dětí, teprve ročních batolat; případy, kdy se 
tohoto trestného činu pachatel dopustí na dítěti 
mladším tří let, tak nelze vyloučit, byť v podmínkách 
ČR jde o více méně pouze teoretické případy). 

Délka promlčecí doby je zásadně navázána  
na typovou škodlivost trestného činu, neboť 
postupem doby slábne potřeba trestněprávní reakce 
na spáchané trestné činy, snižuje se účinek 
uloženého trestu apod. Důvody svědčící pro 
promlčení jsou především hmotněprávní, protože 
uplynutím času postupně slábne, až docela zaniká, 
potřeba trestněprávní reakce na trestný čin, a to jak         
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§ 34 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. Důvodová zpráva takovou překážku 
také nezmiňuje.  

       

Druhou variantou je vytvoření nového trestného činu „mrzačení ženských 
pohlavních orgánů,“ podle čl. 38 Úmluvy, který by byl navázaný na výše 
popsaný §34 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti 
argumentuje, že není žádoucí vytvářet zvláštní skutkové podstaty tam, kde je 
obecná úprava dostačující. Tato argumentace je však zcela irelevantní, neboť 
ministerstvo hned v předchozím odstavci vysvětluje, proč obecná úprava 
dostačující není. Zavedením nové skutkové podstaty by byly naplněny 
požadavky Úmluvy bez zásahu do trestného činu těžké ublížení na zdraví. 

  

Vzhledem k výše uvedenému požaduji materiál doplnit o jednu z těchto 
úprav: 

a) zařazení trestného činu těžké ublížení na zdraví do výčtu 
trestných činů podle §34 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. 

b) vytvoření nového trestného činu „mrzačení ženského pohlavního 
orgánu“ podle čl. 38 Úmluvy. 

  

z hlediska generální prevence (např. na trestný čin se 
zapomíná, negativní ovlivnění společenského vědomí 
mizí a škodlivost činu se snižuje), tak i z hlediska 
prevence individuální (u pachatele, jenž nespáchal 
další trestný čin, který je stejně nebo přísněji trestný, se 
předpokládá pozitivní změna jeho osoby, která rovněž 
přestala být nebezpečnou). Požadované nezapočítání 
doby do dosažení 18 let věku oběti do doby promlčení 
by tak mělo být vázáno na všechny trestné činy, 
kterými došlo k těžkému ublížení na zdraví, nemá-li 
docházet k odlišnému zacházení s oběťmi v obdobných 
případech. Takové rozšíření však rozmělňuje institut 
promlčení, jehož koncepci lze kromě uvedených 
hmotněprávních důvodů odůvodnit i procesními 
důvody, typicky problémy spojenými s dokazováním 
po uplynutí takto dlouhé doby.  

V případě vyhovění připomínce by v případě mrzačení 
ženských pohlavních orgánů mohla promlčecí doba 
trvat 33 let (pokud k obřízce ženských pohlavních 
orgánů dojde ihned po narození – 18 let do nabytí 
zletilosti + 15 let samotná promlčecí doba), kdy po tak 
dlouhé době lze už jen stěží mluvit o smysluplnosti 
aplikace trestního práva. Pokud by za účelem zajištění 
rovného přístupu došlo k rozšíření § 34 odst. odst. 3 
písm. c) tr. zák. o všechny případy těžkého ublížení     
na zdraví, došlo by ke zřetelné disproporci např. 
vůči trestnému činu vraždy (promlčení rovněž 15 let), 
mělo by zároveň ale dojít k rozšíření i o další případy, 
kdy dochází k úmyslnému těžkému ublížení na zdraví 
a které jsou k trestnému činu podle § 145 tr. zák. 
speciální, jako například  o trestný čin mučení a jiného 
nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 1, 3 
písm. d) tr. zák., trestný čin neoprávněného odebrání 
tkání a orgánů podle § 164 odst. 1, 3 písm. g) tr. zák., 
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trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 
nebo 2, 4 písm. a) tr. zák., aj. Je zřejmé, že po takové 
změně by koncepce celého institutu promlčení byla 
zrelativizována. 

Další možností, která se nabízí, je vytvoření zcela nové 
skutkové podstaty trestného činu mrzačení ženského 
pohlavního orgánu, přičemž jediným smyslem této 
nové skutkové podstaty by bylo řešit odlišnou délku 
promlčení. I v tomto případě platí výhrada, že by byly 
tyto specifické případy těžkého ublížení na zdraví 
privilegovány oproti jiným, aniž by ale pro to byl 
relevantní důvod. Z hlediska zvláštní části trestního 
zákoníku by šlo o vytvoření kazuistické skutkové 
podstaty bez žádné „přidané hodnoty“, neboť již 
stávající znění obecné skutkové podstaty těžkého 
ublížení na zdraví pokrývá veškerá jednání 
předpokládaná v čl. 38 Istanbulské úmluvy. Takový 
nový trestný čin by pouze vzbuzoval otázky jeho 
vztahu k jiným trestným činům, otázku řešení souběhů 
trestných činů apod. Lze kromě toho předpokládat, 
že zakotvení takovéto kazuistické skutkové podstaty 
postihující jednání v ČR se vyskytující zřídka by 
mohlo podstatným způsobem zkomplikovat další 
legislativní proces a ohrozit samotnou ratifikaci 
Istanbulské úmluvy. 

Je zcela na vůli smluvních států, jaké předvídané 
výhrady a v jakém rozsahu uplatní. Uplatnění 
výhrady není v rozporu s cílem Istanbulské úmluvy. 
V této souvislosti zdůrazňujeme, že promlčení 
trestného činu spočívajícího v mrzačení ženského 
pohlavního orgánu „trvá dostatečně dlouhou dobu a je 
úměrné závažnosti příslušného trestného činu“ (viz  
čl. 58 Istanbulské úmluvy). 
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Lze předpokládat, že smyslem dovětku článku 58 je 
zabezpečit, aby se orgány činné v trestním řízení  
dozvěděli o spáchaném trestném činu. Je podle našeho 
názoru iluzorní představa, že prostým dosažením 18 let 
věku nabude oběť „odvahy“ spáchaný trestný čin 
oznámit a spolupracovat s orgány činnými v trestním 
řízení. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, 
že trestný čin těžkého ublížení na zdraví je zařazen 
mezi trestné činy, jejichž neoznámení je trestné (§ 368 
odst. 1 tr. zák.), přičemž výjimku z této povinnosti 
mají pouze advokáti a duchovní (§ 368 odst.3 tr. zák.). 
Za porušení povinné mlčenlivosti lékaře se nepovažuje 
sdělování údajů nebo jiných skutečností při plnění 
zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit 
spáchání trestného činu [§ 51 odst. 2 písm. d) zák.  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)]. 

K části první, Čl. I, bod 14 (§ 175a TZ) 

Tímto bodem se zavádí nový trestný čin „nucený sňatek“, jehož skutková 
podstata spočívá v tom, že někdo „násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 
jiné těžké újmy“ jinou osobu „nutí, aby uzavřel(a) manželství nebo 
registrované partnerství.“ Dle důvodové zprávy dochází k zavedení tohoto 
trestného činu na základě Istanbulské úmluvy. Tato úmluva v čl. 37 ukládá 
smluvním stranám povinnost kriminalizovat jednání, které spočívá 
v úmyslném chování vedoucím k přinucení dospělého či dítěte ke vstupu do 
manželství. Ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro její výklad 
dané jednání spočívá v „intentional conduct of forcing an adult or a child to 
enter into a marriage.“  

Domnívám se, že navrhované znění skutkové podstaty trestného činu 
nuceného sňatku stanoví vyšší nároky na formu „donucení“, než které 

Neakceptováno. Vysvětleno. Důvodová zpráva byla 
doplněna. 

(pozn.- na základě vypořádání zásadní připomínky MV 
byl trestný čin nucený sňatek z návrhu vypuštěn  
a požadované jednání bude postihováno jako trestný 
čin vydírání a zavlečení a případně též obchodování 
s lidmi).  

Čl. 37 odst. 1 Istanbulské úmluvy používá pojem 
„forcing“, který podle explanatory report znamená 
„physical and psychological force where coercion or 
duress is employed“. „Duress“ i „coercion“ jsou 
právní pojmy s obsahem odlišným od běžného jazyka. 

Například „duress“ představuje pouze vydírání 
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požaduje Úmluva. Navrhovaný trestný čin používá pojem „pohrůžka jiné 
těžké újmy.“ Z komentářů k trestnímu zákoníku26 vyplývá, že tato pohrůžka 
může spočívat v hrozbě způsobení závažné majetkové újmy, vážné újmy na 
právech, na cti či dobré pověsti. Avšak nucený sňatek zakázaný Úmluvou 
donucením znamená jakýkoli fyzický nebo psychický nátlak nebo 
donucení27. Trestný čin je dokonaný, dle Úmluvy, ve chvíli, kdy je uzavřen 
sňatek, se kterým aspoň jedna z osob dobrovolně nesouhlasila.28 Stejným 
způsobem nucený sňatek definuje i například společný obecný komentář č. 
31 Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen a č. 18 Výboru OSN pro 
práva dítěte o škodlivých praktikách (harmful practices). Tento komentář 
výslovně uvádí, že nucený sňatek je vymezen jako sňatek, ke kterému jedna 
nebo obě strany nevyjádřily plný a svobodný souhlas.29 Taktéž Výbor 
ministrů Rady Evropy ve svém doporučení o ochraně žen před násilím vyzval 
státy k zákazu nucených sňatků, které jsou uzavřeny bez souhlasu 
snoubenců.30 

Příliš restriktivní postih forem nátlaku pro vyvození trestní odpovědnosti 
způsobí, že nebude v České republice trestné jednání, které dle Úmluvy být 
trestné má. Tento fakt má návaznost i na čl. 32 Úmluvy, který stanoví 
požadavek na zrušení platnosti sňatku uzavřeného „pod nátlakem“, avšak i § 
684 občanského zákoníku umožňuje prohlásit za neplatné pouze manželství, 
které bylo uzavřeno projevem vůle manžela, který byl učiněn pod nátlakem 
spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilí“. Problém tedy je i v 
řešení civilních následků nucených sňatků. 

Uvedené úvahy vycházejí z praktických zkušeností s fenoménem nuceného 
sňatku. K nuceným sňatkům dochází nyní i v Evropě a jedná se o komplexní 
problém. Istanbulská úmluva tak reaguje na problematiku nucených sňatků, 

hrozbou násilí (CHROMÁ, Marta. Anglicko-český 
právnický slovník: English-Czech law dictionary. 3. 
vyd. Voznice: Leda, 2010.). Ostatně „duress“ 
přestavuje v systémech common law obdobu okolnosti 
vylučující protiprávnost [defense] – donucení k činu 
jinak trestnému hrozbou bezprostřední smrti nebo 
těžké újmy na zdraví [threat of imminent death or 
serious bodily injury]. Obdobně je nezbytné vykládat  
i „coercion“.  

Pokud tedy ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu uvádí ve své připomínce, že Istanbulská 
úmluva požaduje postih jakéhokoliv fyzického nebo 
psychického nátlaku nebo donucení, není to přesné. 
Istanbulská úmluva nepochybně pod pojem „forcing“ 
zařazuje jakékoliv donucení fyzickou silou (zcela 
pokryto násilím), psychické donucení hrozbou fyzické 
síly (zcela pokryto pohrůžkou násilí) a psychické 
donucení hrozbou jiné újmy, která však musí být určité 
intenzity (to by mělo pokryto pohrůžkou jiné těžké 
újmy, která je pojmově dostatečně široká35). 

Je potřeba také zdůraznit, že při posuzování, zda jde 
o jinou těžkou újmu, je nutno přihlížet k osobním 
poměrům oběti, k její vyspělosti, zkušenostem, 
psychickému stavu apod. (ŠÁMAL, P. Trestní 
zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 
S. 1752 a 1753). 

                                                            
26 Šámal. Komentář k Trestnímu zákoníku, 2. vydání, 2012, s. 1750-1765. 
27 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Article 37 – Forced marriage, odst. 
196. 
28 Tamtéž. 
29 Joint general recommendation/general comment No. 31 of the committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights 
of the Child on harmful practices, odst. 23. Dokument je přístupný zde : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/78/PDF/N1462778.pdf?OpenElement  
30 Rada Evropy, Výbor ministrů. Doporučení Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím, bod. 84. 
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které se vyskytují v Evropě v rodinách s jiným kulturním zázemím, než jaké 
je v České republice, např. v Turecku31, ve Velké Británii32 či v romských 
rodinách v Bulharsku33. Je důležité si uvědomit, že nucený sňatek spočívá 
většinou v nátlaku rodiny, často rodičů, kteří nutí své děti uzavřít manželství 
s osobou, kterou neznají.34 Donucení může mít formu psychického nátlaku, 
nikoli pohrůžky nějaké závažné újmy, případně tato pohrůžka směřuje vůči 
cti rodiny, nikoli vůči osobě, která by měla manželství uzavřít. I tyto případy 
přitom úmluva chce postihovat a mělo by je tudíž postihovat i české právo. 

Vzhledem k tomu, že nucené sňatky nejsou zřejmě běžnou praxí v České 
republice, bylo by vhodné do důvodové zprávy přidat více informací, které 
by mohly sloužit jako návod pro soudy, jakému chování by nový trestný čin 
měl předcházet, jaké případy by měly za nucené sňatky považovat a proč je 
toto jednání kriminalizováno a jak by k němu orgány činné v trestním řízení 
měly přistupovat. Specifické postupy by se měly uplatňovat i v případě 
dětských obětí nucených sňatků. 

Z daného důvodu požaduji přeformulovat znění trestného činu nuceného 
sňatku tak, aby více odpovídal smyslu článku 37 Úmluvy, a vložit za Část 
osmou novou Část devátou Změna Občanského zákoníku § 684 a to tak, 
aby více odpovídal čl. 32 Úmluvy, Požaduji rovněž doplnit důvodovou 

Konečně je třeba brát v úvahu, že trestní právo je 
prostředkem ultima ratio a proto označení určitého 
jednání za trestné vyžaduje splnění určité intenzity, 
která nejenže odráží vyšší společenskou škodlivost, ale 
zároveň zamezuje bezbřehé aplikaci trestního práva. 
Poskytuje-li trestní právo ochranu proti jednáním, která 
jsou již jinými právními odvětvími označena  
za protiprávní, má tato intenzita odraz v rozlišení mezi 
přestupkem a trestným činem, není-li tomu tak 
a protiprávnost daného jednání vyplývá pouze  
ze zakotvení skutkové podstaty trestného činu  
do zvláštní části trestního zákoníku, intenzita odlišuje 
jednání trestuhodné od jednání ještě povoleného, byť 
morálně zavrženíhodného. I u sňatku mohou nastat 
případy nízké intenzity, kdy dojde k psychickému 
nátlaku na jednoho ze snoubenců, který bude mít 
formu pouhého přesvědčování, kde nepovažujeme  
za vhodné aplikovat prostředky trestního práva. 

Ve vztahu k čl. 32 Úmluvy lze uvést, že tento článek je 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
35 Pohrůžka jiné těžké újmy spočívá v ohrožení subjektivních občanských práv v majetkové nebo v osobní sféře postiženého subjektu, a to v takové míře, že svou závažností 
má stejný dopad jako případně použité násilí nebo hrozba násilím. Konkrétně může jít o hrozbu způsobení újmy na majetku, vážné újmy na cti, zásah do osobních vztahů, o 
poškození dobré pověsti, rodinný rozvrat apod. Vždy musí jít o jednání neoprávněné, a to ve vztahu k účelu, který pachatel sleduje, nikoliv ve vztahu k přípustnosti tohoto 
jednání. Proto pohrůžkou jiné těžké újmy může být i účelově použitá hrozba výkonem práva. (DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. S. 975) 
Pohrůžka jiné těžké újmy zahrnuje ostatní prostředky donucení než násilí nebo pohrůžku násilí. Může zahrnovat újmu majetkovou i nemajetkovou. Pohrůžka majetkovou 
újmou může spočívat např. v pohrůžce snížení mzdy, vypovězení nájemní smlouvy k bytu, v pohrůžce podání návrhu na exekuci vykonatelného závazku atp. Nemajetková 
újma může spočívat např. v poškození postavení oběti v rodině (hrozba zveřejnění skutečností, které by mohly vést k rozvodu), v zaměstnání (ztráta místa, ztráta vedoucí 
funkce), ve společnosti (ztráta prestiže, úctyhodnosti). Může jít i o hrozbu podáním trestního oznámení nebo např. podáním návrhu na změnu úpravy styku s nezletilými dětmi 
(srov. R 55/2007, R 31/2004, R 56/2005), které by jinak pachatel nepodal. Musí jít přitom o hrozbu natolik závažnou újmou, která je objektivně způsobilá oběť poškodit  
a vyvolat u ní obavu z její realizace. (DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. S. 1010 a 1011) 
31 Závěrečné stanovisko Výboru OSN pro práva dítěte, CRC/C/TUR/CO/2-3, 2012, odst. 26-27. 
32 Zpráva zvláštního zpravodaje o násilí na ženách, jeho příčinách a následcích, Mise ve Velké Británii a Severním Irsku, 2015, A/HRC/29/27/Add.2, odst. 13-14. 
33 Shrnutí připravené Úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Všeobecný periodický přezkumu, Bulharsko, 2015, A/HRC/WG.6/22/BGR/2, odst. 29. 
34 Joint general recommendation/general comment No. 31 of the committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights 
of the Child on harmful practices, odst. 16 písm. d). 
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zprávu, která by více popsala, jak k fenoménu nucených sňatků 
v trestním či civilním právu přistupovat. 

 

nepochybně naplněn, a to bez ohledu na vymezení 
trestného činu nuceného sňatku (v připomínce  
se nesprávně směšuje obecná definice nuceného 
sňatku, uvedená například v komentáři citovaném 
v připomínce, a definice zakotvená v čl. 37 Istanbulské 
úmluvy). Čl. 32 po smluvních státech požaduje, aby 
nucené sňatky mohly být voidable, annulled or 
dissolved (alternativní výčet). Co se těmito pojmy 
rozumí, ilustruje explanatory report:  

“voidable” marriage is a marriage considered to be 
valid but which may be rendered void if challenged by 
one of the parties; 

“annulled” marriage is deprived of its legal 
consequences, whether challenged by a party or not;  

“dissolved” marriage, such as in case of divorce 
[například v případě rozvodu], is deprived of legal 
consequences only from the date of dissolution.  

České právo nepochybně umožňuje každému  
se rozvést, z tohoto důvodu je tento článek naplněn. Je 
zcela na úvaze smluvního státu, jaký z alternativně 
uvedených následků nucených sňatků si vybere, rovněž 
je nepochybně může kombinovat, tak jak činí i § 684 
občanského zákoníku, který stanoví u některých 
nejzávažnějších závad ve sňatečné vůli neplatnost 
manželství. Ani analýza připravenosti, ani předkládací 
zpráva, nepočítala se změnou vyžadující změnu 
občanského zákoníku, nespatřujeme pro to důvod ani 
nyní. 

K požadavku na doplnění důvodové zprávy lze uvést, 
že důvodová zpráva není a ani nemůže být pro soudy 
závazná, navíc není jejím smyslem postihovat danou 
problematiku komplexně nebo být jakousi metodikou 
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či komentářem pro aplikační praxi (dle Legislativních 
pravidel vlády zvláštní část důvodové zprávy obsahuje 
odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení 
zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, 
případně obsahuje i srovnání s platným právním 
stavem, což předložená důvodová zpráva nepochybně 
splňuje). Navíc jsou návrhem zákona zohledňovány 
pouze požadavky Istanbulské úmluvy, vychází se tedy 
především z vysvětlující zprávy, jejíž příslušná pasáž 
byla doplněna do obecné části důvodové zprávy. 

K části první, Čl. I, bod 40 (§ 347a TZ) 

Tímto bodem se zavádí nový trestný čin „maření spravedlnosti“, který 
spočívá v padělání nebo pozměnění důkazu či předložení padělaného nebo 
pozměněného důkazu v úmyslu, aby byl použit jako pravý. V odstavci 4 
písm. d) je uvedena kvalifikovaná skutková podstata, která zní „spáchá-li 
takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin“. 

Domnívám se, že zavedení této skutkové podstaty může být v rozporu 
s  právem na obhajobu a se zákazem dvojího trestání za stejný trestný čin 
podle čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 
odst. 3 Úmluvy, čl. 4 protokolu č. 7 k Úmluvě a čl. 14 odst. 3 písm. g) 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.  

K právu na obhajobu: Kdokoliv je podezřelý, obviněný či obžalovaný 
z trestného činu, má právo se hájit jakýmkoliv způsobem, který uzná za 
vhodný (neškodí-li tím jinému právem chráněnému zájmu, například tím, že 
křivě obviní jiného). Zatímco svědky a další osoby lze postihnout za křivou 
výpověď (§ 346 TZ), obžalovaného za křivou výpověď stíhat nelze, protože 
lhaní před soudem je považováno za součást jejich obhajoby. Samotné lhaní 
v rámci obhajoby je přípustné.36 Domnívám se, že k předkládání 
nepravdivých důkazů třeba přistupovat stejně, jako k nepravdivým tvrzením – 
je pak samozřejmě na orgánech činných v trestním řízení a soudech, aby 

Akceptováno. 

Příslušná okolnost podmiňující použití vyšší trestní 
sazby byla vypuštěna. 

                                                            
36 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 5 Tz 71/68 nebo 8 Tz 31/69, z odborné literatury pak MANDÁK, Václav: Meze trestní obhajoby - nástin základních otázek, 
Trestněprávní revue 7/2003, s. 193. 
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posoudily pravost a důvěryhodnost těchto tvrzení i těchto důkazů, případně 
aby podvrh odhalily. Opačný závěr je absurdní – stát sice uznává právo 
obžalovaného před soudem lhát, ale pokud se obžalovaný pokusí svou lež 
doložit, je za to postižen. Přijetí takové úpravy by jistě usnadnilo vyšetřování, 
na druhou stranu by tak došlo k faktickému vyprázdnění práva na obhajobu, 
protože obžalovaný by se sice mohl hájit, jak uzná za vhodné (i lživě), ale 
pokud by chtěl své tvrzení doložit, by buď byl přinucen odhalit lež, nebo by 
se vystavil hrozbě postihu za předložení falešného důkazu. Domnívám se, že 
takový výklad je neudržitelný. 

Navržená skutková podstata je v určitých rysech srovnatelná např. s křivým 
obviněním (§ 345 TZ), který rovněž zavádí kvalifikovanou skutkovou 
podstatu „spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní 
trestný čin,“ ovšem zde je nezbytné, aby tím poškodil jinou osobu. Stejně 
jako je křivá výpověď nepostižitelná, pokud tím pachatel zakrývá vlastní 
trestný čin, mělo by být i předložení „křivého důkazu“ beztrestné, pokud tím 
pachatel zakrývá vlastní trestný čin, samozřejmě za podmínky, že tím 
nepoškodí jinou osobu. 

K zákazu dvojího trestání: Pokud by byla přijata tato úprava, hrozilo by, že 
pachatel bude za trestný čin postižen dvakrát. Poprvé za to, spáchal samotný 
trestný čin, podruhé za to, že se snažil „zametat stopy“ a svádět vyšetřovatele 
ze stopy. Domnívám se, že snaha vyhnout se stíhání a „zamést po sobě stopy“ 
je imanentní částí každého trestného činu a nelze za ni pachatele zvlášť 
postihovat. Tato snaha tvoří s „hlavním“ trestným činem jeden celek a z toho 
důvodu ji nelze postihovat samostatně. Stalo-li by se tak, pachatel by byl za 
svůj čin postižen dvakrát, jednou za to, že jej spáchal, a podruhé za to, že 
odstranil stopy. Tato dvě jednání je však třeba chápat jako součásti jednoho 
trestného činu. Opačný výklad by vedl k absurdnímu důsledku, že by za tento 
trestný čin měli být odsouzeni všichni pachatelé, kteří se aktivně snažili 
bránit svému odhalení (což je patrně většina z nich). 

Jsem si však vědom toho, že důsledky předložení falešného důkazu mohou 
být různé, a výše naznačené otázky by měly být předmětem především soudní 
interpretace, která by v souladu se svým ústavním úkolem stanovila hranice 
pro aplikaci ustanovení v souladu s ochranou základních práv a svobod. 
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Pokud by však zákon ukládal výslovně potrestat i pachatele, je prostor pro 
soudní interpretaci prakticky vyloučen. Navrhuji proto vyškrtnutí uvedené 
kvalifikované skutkové podstaty. Pak budou soudy moci v každém 
jednotlivém případě jednání pachatele posoudit individuálně a dojít k ústavně 
konformní interpretaci. 

Z těchto důvodů se domnívám, že kvalifikovaná skutková podstata 
maření spravedlnosti, která spočívá v těžším postihu pachatele, který se 
snaží zakrýt vlastní trestný čin, může být v rozporu s ústavním 
pořádkem, a proto požaduji její vypuštění. 

 K důvodové zprávě: 

Požaduji rozvést zhodnocení dopadů návrhu zákona na rovnost žen  
a mužů.  

Čl. 9 odst. 2 písm. a) v kombinaci s čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády stanoví, že obecná část důvodové zprávy obsahuje zhodnocení 
současného stavu ve vztahu k rovnosti žen a mužů (a zákazu diskriminace), 
přičemž zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, 
očekávaných dopadů či vývoje, s využitím statistických a jiných údajů. 
Předkládaný materiál mimo jiné připravuje český právní řád na ratifikaci 
Úmluvy. Dopady této úpravy na rovnost žen a mužů však v důvodové zprávě 
nejsou zhodnoceny a rozvedeny dostatečné. 

Domácí a genderově podmíněné násilí představuje jednu z nejčastějších 
forem porušení lidských práv a zásahu do důstojnosti člověka. Tyto formy 
násilí dopadají zejména na ženy. Podle výsledků komparativní studie výskytu 
domácího a genderově podmíněného násilí Agentury pro základní práva 
zažilo fyzické nebo sexuální násilí 32 % žen37. Obdobnou výši výskytu 
některé z forem násilí na ženách ze strany partnera uvádějí např. i výzkum 
Akademie věd ČR (38 %)38, nebo studie neziskové organizace proFem (40 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla doplněna o text: 

„Domácí a genderově podmíněné násilí představuje 
jednu z nejčastějších forem porušení lidských práv  
a zásahu do důstojnosti člověka. Tyto formy násilí 
dopadají zejména na ženy. Podle výsledků 
komparativní studie výskytu domácího a genderově 
podmíněného násilí Agentury pro základní práva 
zažilo fyzické nebo sexuální násilí 32 % žen. Obdobnou 
výši výskytu některé z forem násilí na ženách ze strany 
partnera uvádějí např. i výzkum Akademie věd ČR 
(38 % , nebo studie neziskové organizace proFem (40 
%). Muži jsou také osobami ohroženými domácím  
a genderově podmíněným násilím, ale u závažných 
forem domácího a sexuálního násilí ženy jako oběti 
jednoznačně převažují (tvoří až 97 % obětí). Jedním  
z cílů Úmluvy je odstranění všech forem domácího  
a genderově podmíněného násilí, tudíž má navrhovaný 

                                                            
37 Blíže viz FRA: Violence Against Women: an EU-wide Survey. 2014. Dostupné na: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf 
38 Akademie věd ČR. Mezinárodní výzkum násilí na ženách, 2003. Dostupné na: 
http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/200_04-2%20opr%20zformatovany%20text%204%20pro%20tisk.pdf 
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%)39. Muži jsou také osobami ohroženými domácím a genderově 
podmíněným násilím, ale u závažných forem domácího a sexuálního násilí 
ženy jako oběti jednoznačně převažují (tvoří až 97 % obětí)40. Jedním z cílů 
Úmluvy je odstranění všech forem domácího a genderově podmíněného 
násilí, tudíž má navrhovaný materiál v tomto ohledu pozitivní dopad 
na rovnost žen a mužů.  

K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen a mužů doporučujeme dále 
využít Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály 
předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“), kterou vláda ČR svým 
usnesením ze dne 8. července 2015 č. 542 doporučila využívat ve všech 
koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad 
na fyzické osoby. Metodika je dostupná online 
na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf 

Požaduji materiál doplnit ve výše uvedeném smyslu. 

materiál v tomto ohledu pozitivní dopad na rovnost žen 
a mužů.“. 

 

 

                                                            
39 Blíže viz K. Kunc, a kol.: Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. 2012. Dostupné na: 
http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf. 
40 Blíže viz Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010 či Stockl H., Devrines K.,Rotstein A., Abrahams N., Campbell J., Watts Ch., Moreno 
C.G. The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet 20th of june 2013. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATLCJ519)

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf
http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf

	VIII.
	K důvodové zprávě
	Část obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat.
	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Problematická je zejména partie: „Pokud jde o navrženou úpravu uchování dat, jedná se pouze o předběžné uchování dat za účelem zabránění jejich ztrátě, pozměnění či zničení, přičemž orgány činné v trestním řízení nejsou oprávněny s těmito daty nijak nakládat a není jim zpřístupněn jejich obsah, proto ani zde nedochází k nějakým novým typům zpracování dat ze strany orgánů veřejné moci,“ tedy vyhodnocení dopadů na soukromí navrhovaného § 7b trestního řádu a §§ 65a–65b zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Pokud OČTŘ nařídí uchovávat osobní údaje, které by jinak byly vymazány, je to podstatný zásah do soukromí a jako takový musí být vyhodnocen. Nelze souhlasit, že se nejedná o „nový typ zpracování osobních dat“, když se zde podstatně mění právní důvod zpracování osobních údajů na rozhodnutí veřejného úřadu.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.

	Nad rámec navrhované právní úpravy
	V článku I se za bod 14 vkládá nový bod 14a, který zní: „V § 180 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „Stejně bude potrestán, kdo ve velkém rozsahu neoprávněně shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje, které nejsou veřejně přístupné a které mohou způsobit vážnou újmu tomu, jehož se osobní údaje týkají.“ Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.“ 
	V souvislosti s přijetím GDPR se zvyšuje stupeň ochrany osobních údajů, která je podle současné právní úpravy nedostačující. Současná formulace skutkové podstaty totiž neumožňuje trestat trestuhodná jednání, kde jsou, zejména v podnikání, úmyslně neoprávněně zveřejňovány osobní údaje.
	Na rozdíl od skutkových podstat v odstavci 1 a 2 by se nestíhala nedbalost.
	Je nutné kriminalisovat případy, kde dochází při hackerských útocích k úniku osobních údajů. Aktuálně jde například o společnost Mall.cz, která byla napadena útokem hackerů, kde při nedávném útoku uniklo na 750 000 údajů o uživatelích, kteří se zaregistrovali před rokem 2015. Nová skutková podstata by proto též postihovala hackery, kteří neoprávněně zveřejňují osobní údaje s cílem subjekty osobních údajů poškodit. 
	V této souvislosti se lze inspirovat § 42 německého DSAnpUG-EU (zákon o adaptaci práva ochrany údajů na nařízení (EU) 2016/679 a o implementaci směrnice (EU) 2016/680), BGBl I 2017, s. 2097:
	„§ 42
	Trestní předpisy
	(1) Odnětím svobody až na 3 roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo vědomě osobní údaje, které nejsou veřejně přístupné ve velkém množství bez oprávnění,
	1. předá třetí osobě, nebo
	2. jiným způsobem zpřístupní
	a přitom jedná jako podnikatel.
	(2) Odnětím svobody až na 2 roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo osobní údaje, které nejsou obecně přístupné,
	1. zpracovává, aniž by k tomu byl oprávněn, nebo
	2. je podvodně získá
	a činí tak za odměnu nebo úmyslně anebo se jinak obohatí nebo jiného poškodí.
	(3) Skutek bude stíhán pouze na žádost. K ní je oprávněna dotčená osoba, odpovědný nebo spolkový pověřenec a dozorový úřad.
	(4) Hlášení podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 a oznámení podle článku 34 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 mohou být použita v trestním řízení proti osobě s ohlašovací povinností nebo některému z příbuzných uvedených v § 52 odst. 1 trestního řádu jen se souhlasem.“      
	V článku I se za bod 14a vkládá nový bod 14b, který zní: „V § 180 odst. 4 písm. a) se slova „nebo 2“ nahrazuje slovy „, 2 nebo 3“.“
	Je třeba, aby se kvalifikovaná skutková podstata týkala i základní skutkové podstaty vyjádřené v novém odstavci 3.
	V článku I se za bod 14a vkládá nový bod 14b, který zní: „V § 180 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2“ nahrazuje slovy „, 2 nebo 3“.“

	Je třeba, aby se kvalifikovaná skutková podstata týkala i základní skutkové podstaty vyjádřené v novém odstavci 3.
	K § 216
	Předkladatel navrhuje, aby nadpis § 216 (a obdobně § 217) trestního zákoníku zněl Legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti. Tato formulace vytváří dojem, že legalizace výnosů z trestné činnosti je předkladatelem považována za jednu z forem trestné součinnosti. Pokud však porovnáme např. formulaci § 216 odst. 1 návrhu změny trestního zákoníku („věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané … jinou osobou“) a § 216 odst. 2 návrhu změny trestního zákoníku, kde není věc specifikována jako výnos trestné činnosti „spáchané jinou osobou“, máme za to, že legalizace výnosů z trestné činnosti nemusí být nutně formou trestné součinnosti (jednoduše, pachatel může legalizovat výnosy vlastní trestné činnosti), a proto nadpis ustanovení považujeme za nevhodný (nadpis neodpovídá obsahu všech odstavců nadepsaného ustanovení, a tak může působit výkladové nejasnosti) a požadujeme jeho změnu.
	K § 216 ve spojení s § 30 ZMJS
	V souvislosti s výše uvedenými připomínkami upozorňujeme, že s pojmenováním trestného činu, jak je navrženo v § 216 trestního zákoníku, nelze pracovat jako s pojmem jednoznačného obsahu v předpisech, které toto pojmenování neuvozují jako trestný čin, nýbrž toliko jako jednání. Např. v § 30 odst. 2 písm. a) bodu 8 zákona o mezinárodní justiční spolupráci (ve znění návrhu zákona), kde se uvádí, že (zjednodušeně) „soud informuje národního člena, pokud se jedná o skutek, který spočívá v některém z těchto jednání: 8. legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti“, není jednoznačné, že se má jednat o jednání obdobná těm, která jsou uvedena v navrhovaném § 216 trestního zákoníku, a ne např. o jednání obdobná těm, která jsou uvedena v hlavě desáté dílu 8 trestního zákoníku (nadepsaném „Některé další formy trestné součinnosti“).
	Navrhované změny jsou motivovány zejména existencí dalších povinných osob (provozovatelů základních služeb), nově zařazených do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, které jsou významem a rozsahem povinností, jež plní, srovnatelné se správci kritické informační infrastruktury. Ideální variantou je však zahrnout celý rozsah zákona o kybernetické bezpečnosti, neboť i narušení bezpečnosti informací v systému klasifikovaném jako významný informační systém či jiného informačního systému může podstatným způsobem ohrozit fungování státu.
	1. Návrh doplnit větu do § 350h odst. 4 trestního řádu




