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Úvod 
 
Ministerstvo spravedlnosti předkládá „Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další 
související zákony.“ Tento návrh zákona je předkládán na základě vládou 
schváleného Plánu legislativních prací vlády na rok 2014. Hlavním cílem novely je 
uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu (dále jen 
„směrnice“) a zajistit tak transpozici této směrnice do českého právního řádu. 
 
Směrnice upravuje justiční trestně-právní spolupráci mezi členskými státy EU 
a zavádí tzv. evropský ochranný příkaz. Jeho cílem je zajistit přeshraniční ochranu 
oběti (popř. osob jí blízkých), v jejímž zájmu bylo v jednom členském státu EU 
vydáno ochranné opatření, které ji má ochránit před pachatelem nebo údajným 
pachatelem trestného činu, který může jakýmkoli způsobem ohrozit její život, 
tělesnou, duševní a sexuální integritu. Tento ochranný příkaz má například zamezit 
jakékoli formě obtěžování, únosům, nebezpečnému pronásledování (tzv. stalking) 
a jiným formám nepřímého nátlaku ze strany (údajného) pachatele trestného činu, 
a jeho cílem je zabránit pokračování nebo opakování trestné činnosti pachatele. 
Konkrétně jde o opatření, jež ukládá (údajnému) pachateli trestné činnosti jeden 
z následujících zákazů: 
 

- zákaz vstupu do určitých míst nebo vymezených oblastí, kde oběť trestného 
činu pobývá nebo které navštěvuje, 

- zákaz nebo omezení kontaktů, v jakékoli formě, s obětí trestného činu, včetně 
kontaktů prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty, faxem či 
jakýmikoli jinými prostředky, 

- zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se k oběti trestného činu blíže než 
na předepsanou vzdálenost. 



Oběť chráněná takovým opatřením v jednom členském státu EU, která se přestěhuje 
nebo se déle zdržuje v jiném členském státu EU nebo se tam zamýšlí zdržovat, může 
požádat o vydání evropského ochranného příkazu. Na jeho základě pak členský stát 
EU, v němž se oběť pronásledování zdržuje či se zamýšlí zdržovat, přijme příslušné 
odpovídající opatření na její ochranu i na svém území. 
 
Návrh prošel řádným připomínkovým řízením a do LRV je předkládán s jedním 
zásadním rozporem velmi teoreticko-právního charakteru, který nemá vliv na reálný 
způsob aplikace novely. 
 
 
II. Připomínky a návrhy změn Komise RIA  
 
Předkladatel k danému návrhu zpracoval RIA včetně variantních řešení. Tyto návrhy 
řešení popisují reálné možnosti způsobu implementace předmětné směrnice 
a vycházejí z reálného stavu věcí. Předkladatel v následném vyhodnocení variant 
vhodným způsobem odůvodňuje zvolené řešení problematiky. Současně je v textu 
připojen odhad počtu případů, které lze v reálně očekávat (velmi malý, jde o jednotky 
případů ročně) a odhad potencionálních nákladů při implementaci směrnice (opět 
velmi malý v řádech tisíců Kč.) 
 
Nepředpokládá se nárůst administrativní zátěže pro občany a podnikatele na základě 
navržené úpravy, nevýznamné náklady pokryjí ze svých kapitol MV a MSp. 

 
 
III. Závěr:  
 
Na základě výše uvedeného doporučuje Komise RIA Závěrečnou zprávu RIA 
s ch v á l i t. 
 
 

Vypracoval: JUDr. Petr Solský     
 

        
Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc., v.r. 

        předseda komise 
 
 

 


