Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období
NÁVRH
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 60. schůze
ze dne 12. září 2017
k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k
protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v
trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k
ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanecká sněmovna
I.

bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření,
zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným
získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda
informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo
destabilizaci demokratického právního státu.

II.

vyzývá vládu, aby zvážila předložení:

1. Změny zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tak, že
veškeré informace z trestního řízení, vyjma veřejně zaznělých skutečností při hlavním
líčení či veřejném zasedání soudu, a to zejména jakýkoliv záznam odposlechu, záznam
o provozu telekomunikačního zařízení, prostorového odposlechu či sledování osob a
věcí, či protokoly o osobních prohlídkách, domovních prohlídkách a prohlídkách jiných
prostor, je osobním údajem požívajícím ochrany podle tohoto zákona.
2.

Změny zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
tak, aby nedocházelo k prolamování zásady neveřejnosti přípravného trestního řízení.

3. Změny zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
tak, že bude upřesněna definice veřejného zájmu při získávání a uveřejňování
informací z trestního řízení.
4. Změny zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, tak, že dojde k rozšíření ustanovení
upravujícího skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby tak,
že bude nově definován škodlivý následek jednání úřední osoby v podobě
neoprávněného úniku informací z trestního řízení, jakožto kvalifikovaná skutková
podstata trestného činu.
5. Návrhu zákona, který bude upravovat soukromou bezpečnostní činnost tak, že bude
zakotven výslovný zákaz získávání informací v rámci činnosti soukromých detektivů ze
zdrojů orgánů činných v trestním řízení, a to včetně administrativního aparátu, jiných
zaměstnanců a osob s orgány činnými v trestním řízení aktivně spolupracujících.
6. Změny zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a zákona č.
283/1993 Sb., o státním zastupitelství tak, aby byla jasně vymezena věcná a místní
příslušnost těchto orgánů činných v trestním řízení při prověřování a vyšetřování
zjištěných neoprávněných úniků informací z trestního řízení.
7. Změny zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, tak, že dojde ke zřízení
specializovaného útvaru v rámci Nejvyššího státního zastupitelství, s nejvyšší možnou
mírou nezávislosti na soustavě státního zastupitelství, v jehož kompetenci bude
vyšetřování a stíhání trestných činů spáchaných státními zástupci, tedy zejména
podání veřejné žaloby v trestním řízení vedeném proti státnímu zástupci.
III.

vyzývá vládu, aby zvážila předložení opatření směřujících k zavedení výslovné povinnosti
každého orgánu činného v trestním řízení poskytujícího informace o své činnosti veřejnosti
prostřednictvím veřejného sdělovacího prostředku učinit záznam o jakémkoliv kontaktu
s příslušným zástupcem veřejného sdělovacího prostředku, uvést obsah a důvod
komunikace a tento záznam založit do spisu.

IV.

vyzývá vládu, aby zvážila podrobnější úpravu podmínek poskytování důkazů, získaných
v trestním řízení pro jiné účely (např. občanské soudní řízení, správní řízení aj.), a to v době,
kdy trestní řízení je ve fázi prověřování a přípravného řízení.

předseda Poslanecké sněmovny

ověřovatel Poslanecké sněmovny

