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Úvod
Tato práce je psána s cílem zpřehlednit skutečnosti týkající přijetí, obsahu a
implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV do českého právního
řádu, možností aplikace takto implementovaných ustanovení v praxi a jejich
použitelností vůči jednotlivým členským státům Evropské unie. Zároveň bych
s ohledem na různá data implementace tohoto rámcového rozhodnutí do právních
řádů členských států Evropské unie a různá omezení pro aplikaci stanovené
některými členskými státy chtěla upřesnit, za jakých okolností je možné vydat
evropský zatýkací rozkaz za účelem předání vyžádané osoby a kdy je nutné použít
procesu vydávání. Tyto informace nejsou v současné době shrnuty v žádném
česky psaném dokumentu, ačkoli se jedná o informace důležité nejen pro praxi.
Rovněž bych se chtěla zaměřit na soulad implementovaných ustanovení
výše zmíněného rámcového rozhodnutí do českého právního řádu se základními
zásadami ovládajícími trestní právo hmotné a procesní.
Dalším cílem je srovnání klasického extradičního řízení dle hlavy XXV.
druhého oddílu trestního řádu s oddílem třetím, ve kterém je upraven proces
předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu.
Zároveň bych chtěla co nejvíce zprůhlednit proces předávání na základě
evropského zatýkacího rozkazu z a do České republiky, podmínky pro vydání
evropského zatýkacího rozkazu a veškeré další okolnosti a skutečnosti týkající se
mezinárodní justiční spolupráce v rámci Evropské unie a oblasti předávání osob
mezi členskými státy.
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1. Kapitola: Vývoj justiční spolupráce mezi členskými státy
Evropské unie
Důvodem prohlubování justiční spolupráce v trestních věcech mezi
členskými státy Evropské unie bylo a je právo občanů EU na volný pohyb po celé
EU bez omezení. Toto právo zahrnuje právo usazování, cestování, právo na koupi
nemovitosti, zaměstnání, podnikání, studium. Realizací práva volného pohybu je
postupné rušení vnitřních kontrol na hranicích v rámci Schengenského systému,
které ale zároveň dává prostor pro volný pohyb pachatelů trestných činů mezi
členskými státy.1

1.1. Období před Amsterdamskou smlouvou
Toto časové období lze rozdělit na dvě části, a sice období před založením
Evropské unie, tzn. období do 1.11.1993, kdy vstoupila v platnost Smlouva o EU
(Maastrichtská smlouva) a období od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost do
přijetí Amsterdamské smlouvy2.

1.1.1. Období do založení Evropské unie

Počátek prohlubování justiční spolupráce mezi státy Společenství se datuje
do sedmdesátých let, v letech osmdesátých dochází k dalšímu zintenzivňování.
Tato spolupráce neprobíhala v rámci Společenství, ale základem této spolupráce
byly hlavně mezinárodní úmluvy uzavřené v rámci Rady Evropy, které jsou
klasickými mezinárodními smlouvami, nejsou součástí evropského práva a byly a
jsou uzavírány nejen mezi státy Společenství.

1
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Významnými smlouvami z tohoto období jsou např. Evropská úmluva o
vzájemné pomoci ve věcech trestních z roku 1959 a Dodatkový protokol k této
úmluvě z roku 1978.
V tomto období došlo k uzavření úmluv týkajících se oblastí předávání
odsouzených osob, předávání žádostí o vydání mezi členskými státy, předávání
trestního řízení mezi členskými státy, výkonu cizozemských rozsudků, ale členské
státy tyto mezinárodní smlouvy ratifikovaly v minimální míře, proto nemají větší
význam. Nejvýznamnější událostí z tohoto období je uzavření tzv. Schengenských
dohod, původně mezinárodních smluv stojících mimo systém evropského práva.
Účelem těchto dohod bylo uskutečnění odstranění kontrol na společných státních
hranicích členských států a zároveň kompenzace bezpečnostních rizik.3 Mezi
kompenzační opatření lze zahrnout doplnění Evropské úmluvy o vzájemné pomoci
ve věcech trestních z roku 1959, je jimi rozšířena použitelnost těchto smluv na
další druhy řízení, dále možnost přímého zasílání písemností poštou osobě, která
se nachází na území jiného smluvního státu a hlavně možnost přímého styku
justičních orgánů smluvních stran při předávání žádostí o právní pomoc a
odpovědí na ně, ve vztahu k cizozemským rozhodnutím je též ustanoven princip
ne bis in idem, dále je obsažena úprava zkráceného vydávacího řízení.
1.1.2. Období po založení Evropské unie

Evropská unie byla založena Smlouvou o Evropské unii (Maastrichtská
smlouva), která vstoupila v platnost 1.11.1993. Smlouva o EU tvoří právní základ
a rámec pro strukturu založenou na třech pilířích. První byl tvořen třemi
evropskými společenstvími (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské
hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii), druhý
pilíř upravuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí pilíř oblast
spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí.4 V souvislosti s II. a III. pilířem je
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Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb lesk a
bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis, 2007.
ISBN 80-86920-15-1. str.13
4
srov., Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb
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vytvořeno unijní právo, do nějž se zařazují dvě základní kategorie pramenů –
právo primární zahrnující ustanovení Smlouvy o EU, tzn. ustanovení, která pouze
nemění či nedoplňují zakládající smlouvy ES, a právo sekundární tvořené akty
orgánů EU, Maastrichtskou smlouvou přímo upravenými. Maastrichtská smlouva
určila také pravomoci jednotlivých orgánů EU v rámci III. pilíře. Hlavním
pramenem práva mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech jsou stále
mezinárodní smlouvy, jak mnohostranné, tak dvoustranné, uzavřené na
mezivládní úrovni v rámci III. pilíře.

Mezi nejdůležitější dokumenty vzniklé v tomto období patří Úmluva o
zjednodušeném vydávacím řízení mezi členskými státy Evropské unie z roku 1995
a Úmluva o vydávání mezi členskými státy Evropské unie, která je dodatkem
Evropské úmluvy o vydávání z roku 1957 a ve které je zakotven princip vzájemné
důvěry, jehož aplikace ruší dosud uplatňované principy vydávání jako je
oboustranná trestnost, zásada nevydávání vlastních státních občanů a odstranění
pojmu politický trestný čin. Tyto úmluvy však nikdy nevstoupily v platnost a
v současné době již nejsou aktuální s ohledem na existenci institutu předání na
základě evropského zatýkacího rozkazu.

1.2. Období po Amsterdamské smlouvě

Amsterdamská smlouva byla mezi členskými státy uzavřena dne 17.7.1997,
v platnost vstoupila 1.5.1999. Hlavním přínosem této smlouvy bylo rozšíření cíle
Evropské unie z rozvoje spolupráce v oblasti justice a vnitra na zachování a
rozvíjení EU jako prostoru bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. V tomto
prostoru má být volný pohyb osob zajišťovaný náležitými bezpečnostními
opatřeními. Amsterdamskou smlouvou došlo k přenesení určitých oblastí z III. do
I. pilíře a ve III. pilíři pak zůstává pouze policejní a justiční spolupráce v trestních
věcech a jsou v něm rozšířeny pravomoci a účast orgánů EU. V rámci
přeformulování cíle III. pilíře byly Amsterdamskou smlouvou též změněny
prostředky jeho dosažení a ochrany. Cílem je dle článku 29 poskytovat občanům
EU v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti vysokou úroveň ochrany
prostřednictvím:
4

1.

užší spolupráce policejních, celních a jiných příslušných orgánů
členských států přímo nebo prostřednictvím EUROPOLu

2.

užší spolupráce justičních a jiných příslušných orgánů členských států

3.

sbližování předpisů trestního práva členských států, je-li to nezbytné5
Dále Amsterdamská smlouva z části změnila právní akty vydávané v rámci

III. pilíře, které jsou s výjimkou opatření přijímána jednomyslným souhlasem
Rady EU, nejvýznamnější změnou je začlenění rámcových rozhodnutí mezi tyto
akty.
1.2.1. Vídeňský akční plán
Na výzvu Evropské rady po podpisu Amsterdamské smlouvy byl
vypracován Akční plán Komise a Rady o nejlepších způsobech implementace
ustanovení této smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a
spravedlnosti. Akční plán má dvě části, první se vymezují součásti prostoru
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti s tím, že jsou součástmi vzájemně
neoddělitelnými a souvisejícími. V druhé části jsou stanoveny cíle spolupráce a
prostředky pro jejich dosažení.
Prostorem svobody, bezpečnosti a spravedlnosti se rozumí:
prostor svobody – zajištění volného pohybu osob na základě Schengenských
dohod, ochranu základních práv a svobod, respektování zákazu nediskriminace,
zajištění ochrany soukromé sféry a ochrany osobních údajů
prostor bezpečnosti – opatření se zaměřením proti trestné činnosti, primárně
terorismu a všech forem organizované trestné činnosti.
prostor spravedlnosti – postupné odstraňování rozdílů mezi jednotlivými
členskými

státy

EU

v jednotlivých

vnitrostátních

občanskoprávních

6
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a

Cílem pro oblast policejní a justiční spolupráce v trestních věcech v souladu
s Amsterdamskou smlouvou je podle Vídeňského akčního plánu poskytovat
občanům vysokou úroveň ochrany a prosazovat vládu práva, Vídeňský akční plán
tento cíl dále rozšiřuje o hlubší spolupráci mezi orgány aplikujícími právo,
naplnění vize justičního prostoru, v němž justiční orgány spolupracují, pružně,
rychle a efektivně, integrovaný přístup spolupracujících justičních a dalších
orgánů při prevenci a boji proti trestné činnosti.7
Na realizaci těchto cílů měla být přijata následující nejvýznamnější opatření,
která měla být přijata do dvou let od vstupu Amsterdamské smlouvy v platnost:
- zdokonalení evropské justiční sítě
- dokončení úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy
EU a dodatkového protokolu k této úmluvě
- usnadnění vydávání mezi členskými státy EU účinným provedením dvou úmluv
o vydávání přijatých na základě Smlouvy o EU

1.2.2. Závěry z Tampere
V roce 1999 se konalo zasedání Evropské rady v Tampere, z něhož
pochází výše zmíněný dokument. Tento se skládá z pěti částí, z části obecné a 4
zvláštních částí pojmenovaných Společná azylová a migrační politika EU,
Skutečný evropský prostor spravedlnosti, Boj proti kriminalitě v rámci celé Unie,
Silnější působení navenek.
V obecné části je uvedeno, že k tomu, aby bylo možné využívat svobody,
je zapotřebí skutečného prostoru spravedlnosti, v němž lidé mají k soudům a další
orgánům v jakémkoli členském státě přístup stejně snadný, jako ve svém
vlastním. Zločinci nesmějí mít možnost využívat rozdílností justičních systémů
členských států, rozsudky a jiná rozhodnutí musí být respektována a vykonávána
v celé EU a přitom musí být zajištěna základní právní jistota lidí a ekonomických
subjektů (bod 5. obecné části).
7
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V části Skutečný evropský prostor spravedlnosti jsou obsaženy body o
vzájemném uznávání rozhodnutí justičních orgánů, dle Evropské rady by měla být
tato zásada základem justiční spolupráce v rámci EU a měla by se vztahovat jak
na rozsudky, tak i na další rozhodnutí justičních orgánů, jak na řízení před
soudem, tak na rozhodnutí tomuto řízení předcházející. Dále obsahuje názor
Evropské rady na vhodnost odstranění formálního vydávacího řízení mezi
členskými státy v případech osob, které po pravomocném odsouzení uprchnou a
jeho nahrazení předáním těchto osob podle článku 6 SEU.
V části nazvané Boj proti kriminalitě v rámci celé Unie je obsažen
požadavek na zjednodušení výkonu dožádání.8
Ve Vídeňském akčním plánu i v Závěrech z Tampere je vyslovena poprvé
koncepce zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech, jedná se ale
o nezávazné dokumenty, ale jejich přijetí mělo velký vliv na rychlost rozvoje
justiční spolupráce v trestních věcech.
Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU,
jejíž dokončení bylo jedním z cílů Vídeňského akčního programu, byla přijata
29.5.2000, jejím účelem bylo doplnit Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve
věcech trestních z roku 1959. V její preambuli je vysloven princip vzájemné
důvěry mezi členskými státy, požadavek posílit právní pomoc mezi členskými
státy, rychlost jejího poskytování, soulad poskytování této pomoci se základními
principy právních řádů členských států EU. Významný vliv na urychlení má
ustanovení o možnosti státu výslovně s odůvodněním stanovit lhůtu pro vyřízení
jeho žádosti s tím, že dožádaný stát má povinnost v této lhůtě buď dožadujícímu
státu vyhovět a dožadovanou pomoc poskytnout, nebo musí splnit povinnost
informovat dožadující stát o tom, že není možné danou lhůtu dodržet. Další
povinností dožádané státu stanovenou v této úmluvě je povinnost dodržet
formality a procesní postupy výslovně stanovené dožadujícím státem, nejsou-li
v rozporu se základními principy právního řádu dožádaného státu. Pokud to tyto
neumožňují, má povinnost informovat o této skutečnosti dožadující stát spolu
8

srov. Polák, P., Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech,
Praha: Lexis Nexis, 1. vydání, 2007,str.30
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s podmínkami, za kterých může dané žádosti vyhovět. Úmluva obsahuje další
ustanovení týkající se odposlechů, společných vyšetřovacích týmů. Pro svou
účinnost musí být úmluva ratifikována 8 členskými státy, v roce 2005 tato
podmínka nebyla splněna. Úmluva byla v roce 2001 doplněna Dodatkovým
protokolem prohlubujícím a upravujícím justiční spolupráci v trestních věcech
v oblasti bankovnictví a rozšiřujícím právní pomoc ve vztahu k fiskálním a
politickým trestným činům.

Úmluva i protokol jsou dalšími mezinárodními

smlouvami o justiční spolupráci v trestních věcech a rozvíjejí a doplňují klasické
instituty právní pomoci v trestních věcech.9
1.2.3. CORPUS JURIS
Jedná se o modelový trestní zákoník a trestní řád zpracovaný předními
evropskými odborníky v první polovině devadesátých let. Mělo se jednat o projekt
zaměřený na ochranu finančních zájmů ES. Tento projekt počítal se zavedením
principu tzv. evropské teritoriality. Tato evropská trestně právní justiční oblast má
být založena na trestněprávní jurisdikci společné všem členským státům EU ve
vztahu k osmi trestným činům poškozujícím finanční zájmy ES, které Corpus
Juris

navrhoval

implementovat

do

národního

práva.

Projekt

prošel

připomínkovým řízením v Evropském parlamentu a Komisi a byl přepracován do
propracovanější verze Corpus Juris 2000. V novém zpracování došlo k zavedení
nových institutů, mezi nimiž byl i evropský zatýkací rozkaz. Výsledkem tohoto
projektu je realizace několika jím předpokládaných institutů, u dalších se jejich
realizace předpokládá.10
Evropský příkaz k zatčení dle Corpus Juris 2000
- Soudce svobod vydává na základě žádosti evropského prokurátora Evropský
příkaz k zatčení. V příkazu k zatčení je třeba uvést jméno osoby, na kterou je
vydán a všechny informace, nezbytné pro její identifikaci, stejně tak odkaz na
ustanovení Corpu Juris, které je podkladem k jejímu zatčení a krátké shrnutí
9

srov. Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb
lesk a bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis,
2007. ISBN 80-86920-15-1. str.29,30
10
Fenyk, J., Kloučková, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. přepracované a
doplněné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005. ISBN. str. 109 -115
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skutečností, které zakládají podezření z trestného činu, pro který je tato osoby
stíhána.
- Zadržená osoba musí předvedena bez průtahů před soudce svobod státu, kde
byla zadržena. Soudce svobod přezkoumá, zda se příkaz k zatčení týká
zadržené osoby a že tato osoba byla zadržena na základě řádného řízení a že
její práva byla respektována v souladu s procesními pravidly stanovenými
Corpem Juris a národním právem v souladu s principem subsidiarity, který je
uveden v článku 35 tohoto dokumentu.
- Evropský příkaz k zatčení je vydán na základě žádosti učiněné Evropským
prokurátorem. Je platný po celém území Evropské unie. Zadržená osoba může
být převezena na území státu, kde je její přítomnost potřebná (toto platí jak pro
přípravné řízení, tak pro řízení před soudem).11
princip Evropské teritoriality dle Corpus Juris 2000
Pro účely trestního stíhání, vyšetřování, soudního řízení a vykonávacího
řízení, pokud se týká výše uvedených trestných činů (8 skutkových podstat
trestných činů proti finančním zájmům Společenství), území členských států Unie
vytváří jednotné území nazývané Evropský justiční prostor. Příslušnost
evropského prokurátora a národních prokurátorů navrhovat vydání příkazů
k zatčení a rozhodnutí pro účely Corpu Juris se vztahuje na veškerý Evropský
justiční prostor.
Důsledkem principu Evropské teritoriality je nezbytné uznání zásady ne bis
in idem. Tato zásada vyžaduje od všech orgánů odpovědných za vyšetřování nebo
stíhání a od všech trestních nebo soudních orgánů Unie, aby uznávaly status res
iudicata rozhodnutí o stejných trestných činech a stejných skutečnostech z jiných
evropských trestních soudních orgánů.12

11

srov. Delmas-Marty, M. a kolektiv. CORPUS JURIS – překlad původního textu pro české vydání.
1.vydání, Brno: Vydavatelství Sypták, 1998. str. 35-36

12

srov. Delmas-Marty, M. a kolektiv. CORPUS JURIS – překlad původního textu pro české vydání.
1.vydání, Brno: Vydavatelství Sypták, 1998. str. 13-14
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1.2.4. Haagský program
Byl přijat jako Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti a
spravedlnosti v listopadu 2004 a navazuje na Závěry z Tampere, stanoví tyto
relevantní cíle v oblasti policejní a justiční spolupráce:
-

obecné zlepšení odstraněním právních překážek

-

zlepšení koordinace vyšetřování

-

dokončení souhrnného programu opatření k uplatňování zásady vzájemného
uznávání rozhodnutí

-

stanovení minimálních pravidel týkajících se v určitých aspektech trestního práva
procesního a sbližování trestního práva hmotného za účelem vzájemného
uznávání

1.2.5. Shrnutí
Lze tedy říci, že rozvoj mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech
se uskutečňoval na základě přijímání mezinárodních smluv, případně jejich
dodatkových protokolů. Základem jsou úmluvy přijaté v rámci Rady Evropy,
které jsou dále rozvíjeny úmluvami přijatými v rámci Evropské unie, ale stále se
jednalo o mezinárodní smlouvy.13

1.3. Rámcová rozhodnutí a jejich postavení v unijním právu

Unijním právem se rozumí právo Evropské unie, tzn. jednou ze dvou
součástí práva evropského, které je dále tvořeno právem komunitárním (právem
Společenství). Jedná se o právní akty II. pilíře (společná zahraniční a bezpečností
politika) a III. pilíře (spolupráce členských států v trestních věcech). Základ
unijního práva je v ustanoveních Smlouvy o EU, která pouze neupravují tři
základní smlouvy Společenství, ale mají i jiný obsah. Akty unijního práva jsou
zásadně přijímány jednomyslně.
13

Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb lesk a
bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis, 2007.
ISBN 80-86920-15-1. str.31,32
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Mezi právní akty II. a III. pilíře patří:
rozhodnutí – mohou se týkat všeho kromě opatření ke sbližování zákonů a jiných
právních předpisů členských států, jsou závazná, nemají přímý účinek, jsou
přijímána Radou
společné postoje – jsou politicky závazné a mají spíše povahu doporučení,
vyjadřují stanovisko Rady EU k určité otázce
rámcová rozhodnutí – zavazují členské státy co do výsledku, kterého má být
dosaženo, přičemž ponechávají na volbě daného členského státu, jaký způsob
použije. Je podobné směrnici, taktéž je určeno členskému státu a zavazuje ho co
do výsledku, jehož má být dosaženo, ale na rozdíl od směrnice je přímo vyloučen
jeho přímý účinek. Jde o akt nikoli nadnárodní, ale mezivládní, je přijímáno
jednomyslně. Původně rámcová rozhodnutí sloužila jako doplněk mezinárodních
smluv, ale postupem doby a v souvislosti s časovou náročností a obtížností
procesu ratifikace mezinárodní smlouvy v podstatě přebírají jejich roli.14

14

Fenyk, J., Kloučková, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. přepracované a
doplněné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005. ISBN. str. 100 a 101; Tichý, L., Arnold, R.,Svoboda,
P.,Zemánek, J., Král, R., Evropské právo, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str.
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2. Kapitola.: Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím
rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy Evropské
unie 2002/584/SVV

Toto rámcové rozhodnutí bylo přijato Radou EU 13. června 2002 podle
závěrů ze zasedání Rady v Tampere v říjnu 1999, na základě jednoho z kterých
měl být mezi členskými státy zrušen formální postup při vydávání osob, které se
po vynesení pravomocného rozsudku vyhýbají spravedlnosti a měl urychlen
postup vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Jeho účelem je
naplnění několika bodů z tohoto programu a cíle Evropské unie stát se prostorem
svobody, bezpečnosti a práva tím, že dojde ke zrušení systému vydávání mezi
jednotlivými členskými státy, tento systém bude nahrazen systémem předávání
mezi orgány justičními, dále jím je zaveden zjednodušený systém předávání
podezřelých nebo odsouzených osob za účelem trestního řízení nebo výkonu
soudních rozhodnutí ve věcech trestních.15

2.1. Obecný výklad

Principy, z nichž rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu
vychází:16
1. princip kontroly – justiční orgán členského státu vykonávajícího rozhodnutí o
evropském zatýkacím rozkazu vydaném státem vystavujícím musí přijmout
rozhodnutí o předání jím zadržené vyžádané osoby
2. princip přímé spolupráce mezi justičními orgány členských států – ústřední
orgány jsou v případě výkonu evropského zatýkacího rozkazu limitovány tím,
že poskytují pouze administrativní a správní podporu justičním orgánům
3. princip vysoké úrovně důvěry – členské státy EU vycházejí z toho, že jejich
právní systémy jsou postaveny na podobných hodnotách týkajících se

15

srov. Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb
lesk a bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis,
2007. ISBN 80-86920-15-1. str.40
16
srov. Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu
a postupech předávání mezi členskými státy
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základních lidských práv, jejich ochrany a standardu zabezpečení procesních
práv
4. princip ochrany – zákaz odsunutí, vydání a vyhoštění do státu, kde existuje
možnost uložení trestu smrti, mučení, jiného nelidského či ponižujícího
zacházení nebo trestu
5. princip rychlosti projednávání – evropský zatýkací rozkaz má být projednán
jako neodkladná záležitost, jsou stanoveny lhůty pro jeho vyřízení, v případě
jejich překročení musí členský stát informovat Eurojust o nedodržení lhůty a
důvodu tohoto nedodržení.

Rámcové rozhodnutí je rozděleno do čtyř kapitol.
První kapitola obsahuje obecná ustanovení, je zde uvedena definice
evropského zatýkacího rozkazu, podmínky, ze kterých je možno evropský
zatýkací rozkaz vydat, uveden výčet trestných činů u kterých se neověřuje jejich
oboustranná trestnost ve státě vystavujícím EZR a vykonávajícím EZR,
obligatorní a fakultativní důvody odmítnutí výkonu evropského zatýkacího
rozkazu. V případě fakultativních důvodů uvedených v článku 4 tohoto
rámcového rozhodnutí nejsou tyto implementovány do českého právního řádu
jako důvody pro fakultativní odmítnutí, nýbrž jako důvody pro odmítnutí povinné.
Dále jsou určeny k rozhodování příslušné justiční orgány, úloha a účast ústředního
orgánu a náležitosti obsahu a formy evropského zatýkacího rozkazu.
Druhá kapitola se vztahuje k postupu předávání, zahrnuje úpravu doručení
evropského zatýkacího rozkazu, vazby, souhlasu zatčené osoby s předáním do
vystavujícího státu, lhůty a podmínky vydání rozhodnutí o předání, kolize více
evropských zatýkacích rozkazů či souběh žádosti o vydání a evropského
zatýkacího rozkazu, a dále ustanovení o odložení nebo podmínění předání a
postup při průvozu zatčené osoby třetím členským státem.
Ve třetí kapitole jsou upraveny účinky předání jako je podmíněné započítání
doby vazby nebo trestu odnětí svobody, omezení zásady speciality, možnosti
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dalšího předání nebo vydání do třetího státu a jsou zde obsažena ustanovení o
předávání předmětů souvisejících s vyžádanou osobou a úprava nákladů řízení.
Ve čtvrté kapitole je upraven vztah tohoto rámcového rozhodnutí k jiným
právním nástrojům upravujícím postup při vzájemné justiční spolupráci členských
státu Evropské unie v trestních věcech, možnosti prohloubení spolupráce nad
rámec tohoto rozhodnutí mezi členskými státy EU, přechodná ustanovení a
ustanovení týkající se Rakouska a Gibraltaru, je zde rovněž uveden limit, do kdy
je

nutné

implementovat

požadavky

tohoto

rámcového

rozhodnutí

do

vnitrostátních právních řádů členských států Evropské unie.17

2.2. Základní pojmy rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím
rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy

Evropským zatýkacím rozkazem se rozumí rozhodnutí, které vydal
některý členský stát proto, aby jiný členský stát zatkl a předal vyžádanou osobu za
účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného
opatření spojeného s odnětím osobní svobody.
Toto rozhodnutí musí být vydáno k tomu příslušným orgánem toho kterého
státu podle práva tohoto státu, příslušnost justičního orgánu je tedy dána vždy
právem vnitrostátním. Rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu vydává
vystavující justiční orgán, tedy orgán členského státu, do něhož má být dotčená
osoba předána, evropský zatýkací rozkaz je určen vydávajícímu justičnímu
orgánu, tedy orgánu členského státu, z něhož má být dotčená osoba předána do
státu vystavujícího. Co se týče účasti ústředního orgánu na mechanismu
předávání, tedy účasti orgánu moci výkonné, rámcové rozhodnutí připouští, aby si
členský stát určil, který orgán či orgány budou nápomocny příslušným justičním
orgánům. Je tím myšlena administrativní výpomoc a pomoc při doručování
evropského zatýkacího rozkazu mezi příslušnými orgány členských států. Některé
členské státy ale pověřily vnitrostátním právem i tyto orgány k vyšší míře účasti

17

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV
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na předávacím řízení, než jaká je předpokládána RR o EZR, např. při stanovení,
který justiční orgán je příslušný k přijetí EZR.
Působnost evropského zatýkacího rozkazu je dána ve článku 2 RR o EZR,
který stanoví případy jednání, pro která lze vydat evropský zatýkací rozkaz. Jde o
jednání, která mohou být dle vnitrostátního práva vystavujícího členského státu
potrestána buď odnětím svobody, nebo ochranným opatřením spojeným s odnětím
osobní svobody s horní hranicí nejméně 12 měsíců, nebo pokud je evropský
zatýkací rozkaz vydán na základě odsuzujícího rozsudku nebo nařízeného
ochranného opatření, tak trest či ochranné opatření v délce minimálně 4 měsíce.
Tzn. v případě, kdy existuje rozsudek či rozhodnutí o ochranném opatření, na
jehož základě je vystaven evropský zatýkací rozkaz a toto rozhodnutí zní na dobu
delší než 4 měsíce, nezjišťuje justiční orgán vydávajícího členského státu
podmínky, ze kterých bylo toto rozhodnutí vydáno, nezjišťuje oboustrannou
trestnost jednání, za něž došlo k odsouzení či uložení ochranného opatření, pouze
zjišťuje, zda nejsou dány podmínky pro jeho povinné či fakultativní odmítnutí dle
článků 3 nebo 4 rámcového rozhodnutí.
Pokud je evropský zatýkací rozkaz vystaven za účelem vedení trestního
stíhání, musí hrozit uložení trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného s odnětím svobody s horní hranicí délky minimálně 12 měsíců, v těchto
případech se zkoumá oboustranná trestnost uvedeného jednání. Přezkum
oboustranné trestnosti je vyloučen pouze za splnění těchto podmínek: horní
hranice trestní sazby hrozícího trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného s odnětím svobody ve vystavujícím členském státě v délce minimálně 3
roky a zároveň se musí jednat o činy uvedené v článku 2 odst. 2 RR. Jde o celkem
32 typů jednání, u kterých se neověřuje, zda jsou tato jednání trestná jak ve státě
vystavujícím, tak ve státě vydávajícím. Ve všech ostatních případech, kdy horní
hranice sazby délky odnětí svobody převyšuje 12 měsíců a toto jednání není
uvedeno ve výčtu v článku 2 RR o EZR, může být předání podmíněno tím, že
jednání, kvůli kterému byl evropský zatýkací rozkaz vystaven, je trestným činem
také podle práva státu vydávajícího. Členské státy mohou tuto podmínku začlenit
do svého vnitrostátního práva.
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Členské státy mají povinnost odmítnout výkon evropského zatýkacího
rozkazu z těchto důvodů:18
1.

na trestný čin, pro který byl evropský zatýkací rozkaz vydán, se ve
vydávajícím členském státě vztahuje amnestie a vydávající členský stát byl
příslušný ke stíhání tohoto trestného činu podle svého vnitrostátního práva

2.

vykonávající justiční orgán má informace o tom, že vyžádaná osoba byla
pravomocně odsouzena za stejný čin jiným členským státem a odsouzení
bylo vykonáno, je vykonáváno nebo ho již podle práva státu, který vydal
rozsudek, nelze vykonat – zásada ne bis in idem

3.

osoba, na niž byl evropský zatýkací rozkaz vydán, není trestně odpovědná
za své jednání dle práva vykonávajícího státu vzhledem ke svému věku

Členské státy mohou odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu z těchto
důvodů:19
1.

pokud je evropský zatýkací rozkaz vystaven pro jednání, u kterého se dle
článku 4 odst.2 RR o EZR zjišťuje oboustranná trestnost a toto jednání
není trestným činem podle práva vykonávajícího členského státu20

2.

proti vyžádané osobě probíhá trestní stíhání za stejný čin, pro který je
vydán evropský zatýkací rozkaz, také ve vydávajícím státě

3.

existence rozhodnutí justičních orgánů vydávajícího státu o nezahájení,
zastavení trestního stíhání pro stejný čin, nebo existence pravomocného
rozsudku v téže věci – překážka rei iudicatae

4.

trestní stíhání a výkon trestu jsou dle práva vykonávajícího státu
promlčeny a toto jednání je v pravomoci tohoto členského státu dle jeho
vnitrostátního práva

5.

informace vykonávajícího justičního orgánu o pravomocném odsouzení
vyžádané osoby za stejný čin ve třetím státě, pokud byl trest vykonán, je
právě vykonáván nebo ho již nelze vykonat – zásada ne bis in idem

18

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 3
19
Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 4
20

výjimku tvoří případ porušení daňových, poplatkových a celních předpisů
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6.

evropský zatýkací rozkaz je vydán za účelem výkonu trestu a vyžádaná
osoba se zdržuje ve vykonávajícím členském státě, je jeho státním
příslušníkem nebo zde má trvalé bydliště a vykonávající stát se zaváže
provést výkon tohoto trestu dle svého vnitrostátního práva21

7.

evropský zatýkací rozkaz se týká činů, které byly spáchány dle práva
vykonávajícího státu na jeho území, nebo byly spáchány mimo jeho
území a právo vykonávajícího státu neumožňuje z tohoto důvodu jejich
stíhání
Tyto důvody odmítnutí jsou však pouze fakultativní, záleží na vůli

jednotlivých členských států, zda a jakým způsobem je začlení do svého
vnitrostátního právního řádu. Odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu
musí být vždy odůvodněno.
Vydávající členský stát může též podmínit výkon evropského zatýkacího
rozkazu týkajícího se předání za účelem výkonu trestu určitými procesními
zárukami – například možností vyžádané osoby podat žádost o obnovu řízení ve
vystavujícím členském státě. V případě, že je evropský zatýkací rozkaz vystaven
pro předání za účelem vedení trestního stíhání, lze ho situaci, kdy je předávaná
osoba státním příslušníkem členského státu vykonávajícího nebo zde má trvalé
bydliště, podmínit tím, že dotčená osoba bude vrácena do vykonávajícího
členského státu k výkonu trestu nebo ochranného opatření spojeného s odnětím
osobní svobody. Dalším možností podmíněného výkonu evropského zatýkacího
rozkazu je v případě hrozby uložení doživotního trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného s odnětím svobody existence právního institutu
přezkoumání uloženého trestu nebo možnost udělení milosti v právním řádu
vystavujícího členského státu.
21

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 17.7.2008 ve věci C-66/08 – řízení ve věci
výkonu evropského zatýkacího rozkazu proti Szymonu Kozlowskému: okolnost, že osoba ve
vykonávajícím členském státě opakovaně páchala trestnou činnost a byla tam odsouzena
k trestu odnětí svobody, není relevantní skutečností pro vykonávající justiční orgán, když musí
určit, zda se dotčená osoba zdržuje ve vykonávajícím členském státě ve smyslu článku 4 odst.6
RR o EZR – Pomahač, R. Evropský soudní dvůr: K podmínkám odmítnutí výkonu evropského zatýkacího
rozkazu. Trestněprávní revue č.10. Praha: C.H.Beck, 2008. ISSN
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Pokud je vyžádaná osoba zatčena vykonávajícím justičním orgánem, má
tento povinnosti ji informovat o evropském zatýkacím rozkazu, jeho obsahu a také
o možnosti souhlasu s předáním. Při zatčení této osoby rozhodne justiční orgán o
jejím dalším držení ve vazbě, rozhodne-li o jejím propuštění z vazby, musí učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nemohlo dojít k útěku této osoby. Vyslovíli vyžádaná osoba souhlas se svým předáním do vystavujícího členského státu,
musí být tento souhlas vyjádřen v souladu s vnitrostátním právem vykonávajícího
členského státu, vyžádaná osoba se může též výslovně zříci práva být předána za
dodržení zásady speciality, a dle RR tento souhlas nelze v zásadě odvolat, ale je
dána možnost členským státům upravit tento institut v souladu s jejich právním
řádem. Vyžádaná osoba má právo na právního zástupce a tlumočníka, pokud
nesouhlasí se svým předáním, tak má právo být vyslechnuta vykonávajícím
justičním orgánem dle práva vykonávajícího členského státu.
Předání může vydávající členský stát odložit nebo podmínit z těchto důvodů:22
1.

probíhajícího stíhání ve vydávajícím členském státě pro jiný trestný čin

2.

výkon trestu uloženého za jiný trestný čin ve vydávajícím státě
V případě podmíněného předání je nutná existence písemné dohody mezi

vystavujícím a vykonávajícím justičním orgánem, která je závazná pro všechny
orgány vystavujícího členského státu. Tato dohoda umožní dočasné předání do
vystavujícího členského státu.
průvoz23
Všechny členské státy jsou povinny povolit průvoz vyžádané osoby přes své
území za podmínky, že jsou informovány totožnosti a státní příslušnosti této
osoby, existenci evropského zatýkacího rozkazu vztahujícího se na tuto osobu,
povaze a právní kvalifikaci trestného činu, okolnostech jeho spáchání (včetně
doby a místa). Jsou-li členské státy EU takto informovány, mají povinnost průvoz
přes své území povolit. Odmítnout průvoz mohou pouze v případě, kdy je žádáno
22

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 24
23

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 25
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o průvoz jejich státního příslušníka nebo osoby s trvalým bydlištěm na jejich
území za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného s odnětím osobní svobody ve třetím členském státě EU. Pokud se jedná
o průvoz za účelem trestního stíhání ve třetím členském státě a vyžádaná osoba je
státním příslušníkem nebo má trvalé bydliště ve státě průvozu, může být průvoz
přes území členského státu průvozu podmíněn vrácením vyžádané osoby
k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím
osobní svobody do členského státu průvozu.
lhůty24
Jak je zmíněno výše, evropský zatýkací rozkaz se má projednat a vykonat
jako neodkladná záležitost, v případě souhlasu osoby s předáním má být
rozhodnutí o jeho výkonu přijato do 10 dnů od vyslovení tohoto souhlasu,
v ostatních případech do 60 dnů od zatčení vyžádané osoby. Tuto lhůtu lze
prodloužit o 30 dnů za předpokladu informování vystavujícího justičního orgánu
orgánem vydávajícím spolu s odůvodněním, proč nelze lhůtu dodržet.
Rozhodnutí o způsobu vyřízení evropského zatýkacího rozkazu je nutné
oznámit vystavujícímu justičnímu orgánu neprodleně. Pokud je rozhodnuto o
předání kladně, vyžádaná osoba má být předána do vystavujícího členského státu
co nejdříve – v den, kdy si dohodnou dotčené orgány, ale nejpozději do 10 dnů od
přijetí pravomocného rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu.
Předání samozřejmě odložit ze závažných, tzv. humanitárních důvodů, orgány si
v těchto případech dohodnou nové datum předání. Je-li i po uplynutí lhůt
vyžádaná osoba stále ve vazbě, musí být propuštěna.
účinky předání
Účinky předání stanovené v kapitole 3 RR jsou:
1.

započtení doby vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody – ke kterým došlo
v souvislosti s výkonem evropského zatýkacího rozkazu, doba se započte ve

24

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 17 a 24
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státě vystavujícím na základě informací, které jsou předány orgány
vykonávajícího členského státu
2.

povinnost dodržovat zásadu speciality – tzn. že lze osobu stíhat, odsoudit či
zbavit svobody jen za trestný čin, za který byla předána a kterého se dopustila
před svým předáním,25 vykonávající justiční orgán má povinnost udělit
souhlas s tím, že nebude uplatněna zásada speciality, pokud vystavující
justiční orgán o toto požádá a jedná se o trestný čin podléhající předání
(článek 2 odst.2 RR o EZR), lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.

3.

osobu nelze předat do třetího členského státu – k předání musí být splněny
podmínky uvedené v článku 28 RR o EZR,26 původní vykonávající justiční
orgán má povinnost souhlasit s dalším předáním, jde-li o předání kvůli
trestnému činu dle článku 2 odst.2 tohoto rámcového rozhodnutí, rozhodnutí
o žádosti o souhlas s dalším předáním je nutné přijmout do 30 dnů

Osobu nelze předat do třetího nečlenského státu – v tomto případě je nutné vždy
souhlas příslušného orgánu vydávajícího členského státu.27

25

Tato zásada neplatí, pokud jsou splněny podmínky dle článku 27 odst.1 – existence prohlášení mezi
dotčenými členskými státy o tom, že je předpokládán souhlas se stíháním, odsouzením nebo držením ve
vazbě za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní
svobody za jiný trestný čin, než pro který byla daná osoba předána, není-li v konkrétním případě
stanoveno vydávajícím justičním orgánem jinak nebo v případech, kdy je daná osoba propuštěna a do 45
dnů neopustí území vystavujícího členského státu nebo se na něj vrátí, trestný čin lze potrestat pouze
jiným způsobem než trestem odnětí svobody či ochranným opatřením spojeným s odnětím osobní svobody,
nebo trestní řízení nevede k uplatnění opatření k omezení osobní svobody (vazba), hrozí-li osobě trest, ve
kterém není zahrnuto odnětí osobní svobody (trest obecně prospěšných prací, i když je možno za něj
uložit, pokud není vykonáván řádně, i trest odnětí svobody), nebo osoba souhlasila s předáním a
současně se zřekla uplatnění zásady speciality – tzn. před předáním, nebo po předání nevýslovně zřekla
nároku na uplatnění zásady speciality, nebo byl-li dán souhlas vykonávajícího justičního orgánu.
26
na základě recipročního prohlášení dotčených členských států oznámených generálnímu sekretariátu
Rady, neopustila-li vyžádaná osoba území vystavujícího – a nyní vydávajícího- členského státu do 45 dnů
nebo se na toto území vrátila, souhlasí-li s tím vyžádaná osoba, zřekla-li se vyžádaná osoba svého nároku
na zásadu speciality
27
Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 28
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2.3.

Vztah rámcového rozhodnutí o EZR a postupech vydávání
mezi členskými státy k mezinárodním smlouvám o vydávání

Článek 31 odst.1 RR stanoví, že toto rámové rozhodnutí nahrazuje do 1.1.2004
odpovídající ustanovení

Evropské úmluvy o vydávání z roku 1957 a dalších

úmluv použitelných v oblasti vydávání uvedených v tomto ustanovení ve vztazích
mezi členskými státy, aniž je dotčeno jejich uplatňování ve vztazích mezi
členskými státy a třetími zeměmi. V článku 28 Evropské úmluvy o vydávání je
uvedeno, že je možné vyloučit aplikaci této úmluvy ve vztazích mezi smluvními
stranami, které uskutečňují vydávání na základě jednotných právních předpisů
nebo mezi smluvními stranami, z nichž každá má platné právní předpisy, na
základě kterých se provádějí na jejím území příkazy k vzetí do vazby vydané na
území druhé strany nebo stran. Vnitrostátní prováděcí úpravy k RR v jednotlivých
ČS EU je tedy možné považovat za jednotné právní předpisy ve smyslu tohoto
ustanovení Evropské úmluvy o vydávání z roku 1957.

Tento článek uvádí pro vyloučení aplikace dvě podmínky:
1.

přijetí jednotných právních předpisů o vydávání nebo právních předpisů, na
jejichž základě se provádějí na území jedné smluvní strany příkazy k vzetí do
vazby vydané na území druhé smluvní strany

2.

smluvní strany, které mezi sebou vylučují nebo v budoucnosti vyloučí
aplikaci této úmluvy, o této skutečnosti mají informovat Generálního
tajemníka Rady Evropy prohlášením (akt, na jehož základě dochází
k vyloučení aplikace předmětné úpravy, buď k datu jeho doručení
Generálnímu tajemníkovi, nebo k datu uvedenému v prohlášení, je-li to
datum pozdější)

Otázkou je, zda toto prohlášení má konstitutivní nebo deklaratorní
charakter, protože ne všechny ČS EU implementovaly RR v určeném termínu (
tj1.1.2004 resp. 1.5.2004) a zároveň ne všechny státy učinily prohlášení dle
článku 28 Evropské úmluvy o vydávání tak, aby se datum účinnosti tohoto
prohlášení shodoval s datem implementace RR.
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K nahrazení Evropské úmluvy o vydávání z roku 1957 a souvisejících smluv
dle článku 31 odst.1 RR tedy došlo postupně a nikoli k datu předpokládanému
RR. Důvodem jsou rozdílné termíny implementace RR a rozdílné termíny
prohlášení dle článku 28 Evropské úmluvy o vydávání. Obecně se lze tedy
přiklonit k tomu, že prohlášení má konstitutivní charakter a dále k tomu, že RR
přímo nenahradilo Evropskou úmluvu o vydávání tak, jak je předpokládáno čl. 31
odst.1 RR.

Vzhledem k tomu, že jak k implementaci, tak k prohlášením došlo v ČS EU
k různým datům, nedá se tedy hovořit o tom, že mezi nimi vznikl jednotný systém
předávání, ale spíše o tom, že v mezidobích je mezi ČS EU uplatňována soustava
implicitních dvoustranných dohod o vyloučení aplikace Evropské úmluvy o
vydávání.28

Existuje i jiný přístup: rámcová rozhodnutí doplňují mezinárodní smlouvy
uzavřené v rámci mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, ale
v důsledku toho, že tyto smlouvy mají jako předpoklad své účinnosti stanoven
určitý počet ratifikací a tento proces je časově velmi náročný, dochází tedy
k tomu, že rámcová rozhodnutí přebírají obsah a smysl institutů, které zpravidla
náleží do prostředí mezivládní mezinárodní spolupráce vyjádřené v podobě
mezinárodních smluv. RR o EZR nepřímo ukládá členským státům, aby zavedly
takové

opatření,

které

by

mezi

nimi

vyloučilo

aplikaci

stávající

mezinárodněprávní úpravy vydávacího řízení, zavedením úpravy předávání
pachatele trestného činu na základě evropského zatýkacího rozkazu.29

Po zhodnocení postupu členských států v procesu implementace RR a
následného činění prohlášení o vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání

28

Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb lesk a
bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis, 2007.
ISBN 80-86920-15-1., str. 64, 65, 68
29
Fenyk, J., Kloučková, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. přepracované a
doplněné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005. ISBN. str.101
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dle jejího článku 28 se v tomto případě nedá říci, že by rámcové rozhodnutí samo
o sobě nahrazovalo mezinárodní smlouvu.

2.4. Implementace Rámcového rozhodnutí o EZR v jednotlivých
členských státech Evropské unie

U jednotlivých členských států Evropské unie byla zjištěna následující relevantní
data pro aplikovatelnost RR o EZR ve vztazích mezi nimi:
1.

datum implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím
rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy do vnitrostátního
právního řádu30

2.

zda a v kladném případě k jakému datu bylo učiněno oznámení
Generálnímu tajemníku Rady Evropy dle článku 28 Evropské úmluvy o
vydávání o tom, že stát vylučuje aplikaci této úmluvy mezi ním a
ostatními členskými státy Evropské unie31

3.

je-li oznámení dle článku 28 Evropské úmluvy o vydávání nějak
podmíněno

4.

je-li nějakým způsobem limitován proces předávání na základě
evropského zatýkacího rozkazu32

30

, Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb lesk
a bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis, 2007.
ISBN 80-86920-15-1. str.66,67;
31
Polák, P. Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech aneb lesk a
bída justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. 1.vydání. Praha: Lexis Nexis, 2007.
ISBN 80-86920-15-1. str.66,67 a European Convention on Extradition. List of declarations made with
respect to treaty No. 024. dostupné z:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=024&CM=2&DF=3/23/2009&CL
=ENG&VL=1 .(cit. 2009-03-12) a The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant.
dostupné z: http:// www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-0317)
32

The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant. dostupné z: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-03-17) a instrukce
ministerstva spravedlnosti ČR 66/2004-MO-J/155
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Rakousko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.5.2004
- oznámení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 18.3.2005
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, které již
aplikovaly RR o EZR k 1.5.2004, mimoto výjimka pro některé skutky
- pro činy spáchané před 7.8.2002 je nutné použít žádosti o vydání
- odmítnutí předání rakouských státních občanů je možné pouze 31.12.2008 a
pouze pro činy, které nejsou trestné dle rakouského práva – tzn. že Rakousko
nepředává do tohoto data vlastní státní občany
Belgie
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- oznámení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 26.4.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům,
avšak přechodná aplikace mezinárodních smluv o vydávání ve vztahu
k členským státům, které dosud neimplementovaly RR o EZR do doby této
implementace a neučinily prohlášení vůči Radě EU, že se novému řízení
přizpůsobily, do doby, než se tak

stane (a na vydání do Belgie jako

vyžadujícímu státu pro osoby vyžádané pro činy spáchané před 1.11.1993 a
zadržené ve Francii a osoby vyžádané pro činy spáchané před 7.8.2002 zadržené
v Rakousku nebo Itálii)
Bulharsko
- prohlášení dle článku 28 Evropské úmluvy o vydávání dosud neučiněno
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.7.2005
Kypr
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.5.2004

24

- oznámení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 24.5.2006
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU od data účinnosti
zákona implementujícího RR o EZR, tj. 1.5.2004
- 7.11.2005 vydal Ústavní soud rozhodnutí o tom, že implementační zákon je
v rozporu s kyperskou ústavou, nová implementace připouští vydání kyperských
státních občanů pouze pro činy spáchané po přistoupení Kypru k EU (1.5.2004)
Česká republika
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 14.1.2005 (prováděcí úprava
k EZR účinná již od 1.11.2004)
- oznámení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 14.1.2005,
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS, které rovněž aplikují
RR o EZR, vydávání dle Evropské úmluvy o vydávání se aplikuje na žádosti ČS
o předání českých státních občanů pro skutky spáchané před 1.11.2004
- předat českého státního občana je možné pouze na základě vzájemnosti
Dánsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- oznámení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 1.1.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem žádostem všech ČS o
předání podaných od tohoto data
Estonsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.7.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání dosud neučiněno
Finsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
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- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 21.4.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU
Francie
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 12.3.2004 na území Paříže a od
13.3.2004 na zbývajícím území Francie
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 18.10.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU, pokud je RR o
EZR proveditelné, k předání pro trestné činy spáchané před 1.11.1993 nemůže
dojít, v tomto případě je nutné žádat o vydání
Německo
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 23.8.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 23.8.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU, Evropská
úmluva o vydávání a další mezinárodní úmluvy o vydávání jsou však
aplikovatelné subsidiárně
- prováděcí zákon byl zrušen Spolkovým ústavním soudem 18.5.2005, na základě
tohoto rozhodnutí Německo nemohlo do 2 .8.2006, kdy vstoupil v platnost nový
zákon, vydávat vlastní státní občany, od tohoto data to tedy možné je
Řecko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 9.7.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání učiněno 12.10.2006,
účinné od 17.10.2006
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU, které taktéž
implementovaly RR o EZR
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Maďarsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.5.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 27.5.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU v míře, v níž je RR
o EZR aplikovatelné ve vzájemných vztazích, jinak se užije Evropská úmluva o
vydávání
Irsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 15.10.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU v míře, v níž je RR
o EZR aplikovatelné
Itálie
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 14.5.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 25.4.2006
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU implicitně,
- předat osobu do jiného členského státu na základě EZR nelze pro činy spáchané
před 7.8.2002
- nelze provést předání na základě EZR vydaného před 14.5.2005
Lotyšsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 30.6.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 3.1.2006
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU
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Litva
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.5.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 28.7.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU, mimoto
výjimka pro některé skutky, Evropská úmluva o vydávání

je vyloučena

z aplikace na vzájemné vztahy mezi státy po 28.7.2004
Lucembursko
-

implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy od 26.3.2004

-

prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 2.11.2004

-

vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS, které
implementovaly RR o EZR

-

Evropská úmluva o vydávání se aplikuje na činy spáchané před 7.8.2002, na které
nelze použít předávací proceduru na základě EZR
Malta

-

implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy od 7.6.2004

-

prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 7.6.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU v míře, v níž
je RR o EZR aplikovatelné
Nizozemí
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 12.5.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 5.9.2005
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem ČS EU
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Polsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.5.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 24.2.2005
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU v míře, v níž je RR
o EZR aplikovatelné
- 27.4.2005 došlo k částečnému zrušení implementační normy Ústavním soudem,
ale zároveň došlo k odložení účinnosti tohoto částečného zrušení, novelizace
byla provedena včas, a od 7.11.2006 Polsko vydává své státní občany za
podmínky, že spáchali čin mimo území Polska a jedná se o čin trestný i podle
polského práva
Portugalsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 18.4.2005
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU, které se rozhodly
pro okamžitou aplikaci RR o EZR (od 1.1.2004)
Slovensko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.8.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 28.7.2006
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU, které
implementovaly RR o EZR a aplikují postupy na něm založené, mimoto výjimka
pro některá ustanovení a některé skutky

Slovinsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.5.2004
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- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 30.9.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU v míře, v níž je RR
o EZR aplikovatelné, na žádosti o předání po datu 30.9.2004, mimoto výjimka
pro některé skutky – činy spáchané před 7.8.2002
Španělsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 9.10.2003,
tento stát učinil toto prohlášení zároveň s podpisem Protokolu rozšiřujícím
Evropskou úmluvu o potlačování terorismu
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání obecně stanovenou předností
právních aktů EU ve vzájemných vztazích mezi členskými státy
Švédsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 1.1.2004
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU v míře, v níž je RR
o EZR aplikovatelné na vztahy mezi těmito státy
Velká Británie
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 1.1.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání účinné od 14.5.1991
(jde o obecné prohlášení)
- obecné vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči smluvní straně,
pokud platné zákony VB a smluvní strany umožní na území obou států
vzájemný výkon zatýkacích rozkazů vydaných druhou stranou
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Rumunsko
- implementace Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy od 28.5.2004
- prohlášení podle článku 28/3 Evropské úmluvy o vydávání učiněné 6.2.2007
- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči ČS EU od 1.1.2007, od

tohoto data se aplikuje vnitrostátní legislativa implementující RR o EZR,
Evropská úmluva o vydávání se nadále bude aplikovat na žádosti o vydání
obdržené před tímto datem a na žádosti ČS EU, které neučinily prohlášení dle
článku 32 RR o EZR
2.4.1. Shrnutí
Některé členské státy neučinily prohlášení o vyloučení aplikace Evropské
úmluvy o vydávání ve vztazích mezi nimi a ostatními státy Evropské unie vůbec
(Bulharsko, Estonsko). Další vyloučily aplikaci Evropské úmluvy o vydávání na
vztahy mezi nimi a dalšími členskými státy za předpokladu, že je na tyto vztahy
aplikovatelná implementovaná právní úprava dle Rámcového rozhodnutí o
evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy. Další
skupina států vyloučila automaticky aplikaci Evropské úmluvy o vydávání
k určitému datu vůči všem členským státům EU, aniž by si kladla za podmínku
aplikovatelnost Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy na vztah mezi nimi a dalším členským
státem.
Z postupu členských států vyplývá, že nepředpokládají, že by ustanovení
obsažené v článku 31 odst.1 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím
rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy znamenalo automatické
vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání a dalších zde uvedených
mezinárodních smluv, tedy že rámcové rozhodnutí by automaticky bez dalšího
zrušovalo aplikaci mezinárodní smlouvy.
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3. Kapitola: Implementace Rámcového rozhodnutí o EZR a
postupech předávání mezi členskými státy do právního řádu
České republiky
K implementaci Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy mělo v České republice dojít k jejímu
přístupu k EU, tedy do 1.5.2004. Novela trestního zákona a trestního řádu byla
předložena zároveň s novelou článku 14 Listiny, podle něhož občan nesmí být
nucen k opuštění své vlasti, v následujícím znění: Občan může být předán
členskému státu Evropské unie k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí
svobody, pokud to vyplývá ze závazků České republiky jako členského státu
Evropské unie, které nelze omezit ani vyloučit.33
Novely trestního zákona a trestního řádu byly zákonodárcem přijaty
k 1.11.2004, návrh novely Listiny byl zamítnut. Ve věci byla dále podána stížnost
k Ústavnímu soudu České republiky, kde navrhovatelé argumentovali rozporem
novelizovaných ustanovení trestního zákona a trestního řádu s Listinou a
požadovali jejich zrušení. Ústavní soud jejich návrh zamítl a dovodil ústavní
princip, podle něhož mají být domácí právní předpisy, včetně Ústavy,
interpretovány

souladně

s principy

evropské

integrace

a

spolupráce

komunitárních orgánů a orgánů členského státu. Pokud tedy existuje několik
interpretací Ústavy, jejíž součásti je Listina základních práv a svobod, přičemž
jen některé z nich vedou k dosažení závazku, který převzala Česká republika
v souvislosti se svým členstvím v EU, je nutno volit výklad, který podporuje
realizaci tohoto závazku, a nikoli výklad, který tuto realizaci znemožňuje.34

3.1.

Zásada teritoriality a aplikace EZR
Tato zásada je obsažena v ustanovení § 17 trestního řádu. Obsahem tohoto

ustanovení je princip ovládající jak trestní právo procesní, tak trestní právo
33

, Tomášek, M. et al., Europeizace trestního práva, 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2009. ISBN 978-807201-737-9. str.348

34

Tomášek, M. et al., Europeizace trestního práva, 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2009. ISBN 978-807201-737-9. str.349

32

hmotné. Stanoví, že „podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu,
který byl spáchán na území republiky.“ Dále je v odstavci 2 téhož ustanovení
rozvedeno, co se rozumí územím republiky a kdy je trestný čin považován za
spáchaný na území republiky. Je zde uvedeno, že stačí, „dopustil-li se pachatel
jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného tímto zákonem (trestní
zákon) nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině“, dle odstavce 2 písm.
b) téhož ustanovení „porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný tímto
zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání
dopustil v cizině.“

Odstavec 3 uvádí, kdy se posuzuje trestnost činu dle zákona České
republiky v případě, že je tento spáchán mimo území republiky na zde
specifikovaném místě, je zde stanovena tzv. zásada vlajky.35

RR o EZR stanoví ve článku 4 odst.7 písm.a), že jako jeden z důvodů
fakultativního odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu může být skutečnost, že
trestný čin byl zcela nebo zčásti spáchán dle práva vykonávajícího členského státu
na jeho území nebo na místě, které se za toto území považuje. Toto ustanovení
není přímo implementováno do českého právního řádu, ale v tomto případě lze
uplatnit § 377 trestního řádu interpretovaný ve smyslu výše uvedeného článku.
Soud rozhodující o případném odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu by měl
v tomto případě uvážit, zda kvůli okolnostem spáchání trestného činu by nebylo
vhodnější dát přednost provedení trestního stíhání ve státě, který evropský
zatýkací rozkaz vystavil.

Podle zásady teritoriality lze postihnout i tzv. distanční delikty – jednání,
kterého se pachatel dopustil na území republiky, ale následek nastal nebo měl
zcela nebo zčásti nastat v cizině, nebo jednání, kterého se pachatel dopustil

35

tato zásada znamená, že podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán
mimo území České republiky na palubě lodi nebo letadla, které jsou registrovány v České republice,
trestní jurisdikce České republiky je zde odvozena od registrace lodi nebo letadla, které pak nesou její
vlajku – Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon: komentář. Díl I. (§ 1 až § 90). 6. doplněné a
přepracované vydání. Praha. C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179-896-. str.156
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v cizině, ale následek nastal nebo měl zcela nebo zčásti nastat na území
republiky.36

Pokud by došlo k situaci, že následek jednání vykonaného v České
republice naplní v jiném členském státě skutkovou podstatu trestného činu
(například prostřednictvím výpočetní techniky), je vystaven evropský zatýkací
rozkaz pro tento trestný čin. Dle Ústavního soudu ČR je za těchto určitých
výjimečných okolností možné, aby v tomto případě aplikace evropského
zatýkacího rozkazu byla v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud
by šlo o jednání trestné podle práva vystavujícího státu, ale jednání zároveň
požívající ústavní ochrany v České republice (ochrana svobody slova), bylo by
nutné též v těchto případech použít ustanovení § 377 trestního řádu a na jeho
základě výkon evropského zatýkacího rozkazu odmítnout.37

RR o EZR reflektuje skutečnost, že zásada teritoriality jednou ze společných
zásad vnitrostátních právních úprav jednotlivých členských státu Evropské unie a
proto uvádí mezi obligatorními důvody odmítnutí uvedenými v článku 3 též
důvod - pokud byl tento stát příslušný ke stíhání tohoto trestného činu podle svého
vlastního trestního práva. Důvodem zamítnutí předání osoby vyžádané na základě
evropského zatýkacího rozkazu je dle § 411 odst.6 písm.d) trestního řádu
probíhající trestní stíhání za stejný čin, pro který byl evropský zatýkací rozkaz
vydán.

Aplikací evropského zatýkacího rozkazu nedochází k porušení zásady
teritoriality.

36

Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, 3. aktualizované a přepracované vydání, Linde Praha, Praha
2008, str.55

37

Pl.ÚS 66/04 – pokud dojde ke spáchání trestného činu díle v zahraničí, dílem v České republice, bude
připadat v úvahu trestní stíhání v České republice. Tím vznikne překážka pro předání dané osoby
k trestnímu řízení do zahraničí, pokud nebude s ohledem na povahu daného jednání účelnější stíhání
v jiném členském státe EU, např. proto, že v tomto státe je rozhodující důkazní materiál, skutek se
odehrál převážně v tomto státě apod.
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3.2.

Zásada personality, oboustranné trestnosti a právní jistoty a
aplikace EZR

Trestní zákon v § 18 uvádí, že podle zákona České republiky se posuzuje i
trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní
příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.38 Dále je v § 21 odst.1
uvedeno, že občan České republiky nemůže být vydán cizímu státu k trestnímu
stíhání ani k výkonu trestu,39 v odst.2 téhož ustanovení je tato zásada prolomena,
dle jeho dikce lze předat občana České republiky jinému členskému státu
Evropské unie pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.
Pokud je evropský zatýkací rozkaz vydán pro jednání dle článku 2 odst.
rámcového rozhodnutí, neposuzuje se oboustranná trestnost – v těchto případech
se presumuje, že jednání, které lze pod jednotlivé typy jednání podřadit, jsou ve
všech členských státech jednáními nežádoucími a trestnými, proto není zkoumána
oboustranná trestnost. U ostatních jednání, pro něž lze vydat evropský zatýkací
rozkaz, může být předání podmíněno trestností jednání ve vydávajícím státě.
Trestní řád tuto podmínku stanoví v § 411 odst.6 písm.a), podle něhož soud
zamítne předání vyžádané osoby tehdy, jestliže čin není trestný podle práva obou
státu (jak státu vystavujícího, tak státu vydávajícího). Tato podmínka oboustranné
trestnosti je omezena ustanovením § 412 trestního řádu, které koresponduje
s článkem 2 odst.2 RR o EZR a jsou v něm uvedeny typy jednání nepodléhající
přezkumu oboustranné trestnosti. Není tedy využita možnost daná rámcovým
rozhodnutím a oboustranná trestnost se zkoumá vždy, kdy to není vyloučeno.
Z tohoto důvodu se zdá být princip personality omezen pouze u výčtu jednání
uvedených v ustanovení § 412 trestního řádu. Ale toto omezení je pouze zdánlivé,
neboť tyto typy jednání jsou běžně postihovány trestními sankcemi ve všech
členských státech Evropské unie. Navíc je toto ustanovení realizací implementace
rámcového rozhodnutí, které musí být přijato jednomyslným souhlasem zástupců
členských států v Radě, dá se tedy předpokládat, že ve všech členských státech
jsou sdíleny hodnoty, k jejichž ochraně je ono rámcové rozhodnutí určeno a že
38
39

princip personality
tzv. aktivní princip personality
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všechny mají zájem na tom, aby docházelo k trestnímu postihu jednání, která tyto
hodnoty porušují.
Ústavní soud ČR shledal ve svém nálezu Pl. 66/04, že tento výčet
trestných činů obecně odpovídá jednáním, která jsou trestná i podle českého
práva, byť tomu nemusí přesně odpovídat název příslušného trestného činu z výše
uvedených důvodů.
Co se týče požadavku právní jistoty, jednání, kterých se český občan
dopustil na území České republiky, se posuzují podle právního řádu ČR. Pokud
tedy občan České republiky spáchá čin trestný podle českého práva na území ČR,
mělo by být proti němu zahájeno trestní stíhání. Pokud trestní stíhání zahájeno
není a zároveň je pro dané jednání vystaven evropský zatýkací rozkaz, podmínka
pro zamítnutí předání dle ustanovení § 411 odst.6 písm.d) trestního řádu zde dána
není. V tomto případě lze předání odmítnout za subsidiárního použití ustanovení §
377 trestního řádu. Požadavek právní jistoty tedy může být zachován i v tomto
případě.40

3.3.

Zásada speciality a aplikace EZR
Tato zásada je jednou ze zásad ovládajících tzv. klasické extradiční řízení.

Vyžaduje, aby byl pachatel stíhán pouze pro trestný čin, pro který byl vydán. Na
další stíhání za jednání, jichž se dopustil poté, co byl vydán, už se zásada
speciality nevztahuje. Trestní řád České republiky uvádí v ustanovení § 389
podmínky, za nichž se zásada speciality nepoužije.

1.

obviněný se zdržuje po propuštění z vazby anebo výkonu trestu odnětí
svobody na území České republiky více než 45 dní, přestože ho mohl opustit

2.

obviněný opustil území České republiky a dobrovolně se vrátil zpět anebo byl
na území České republiky dopraven z třetího státu zákonným způsobem

40

nález Ústavního soudu Pl. 66/04
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3.

stát, ze kterého byl obviněný vydán, se vzdal uplatnění zásady speciality
anebo udělil dodatečný souhlas k trestnímu stíhání pro další trestné činy – za
dodatečný souhlas se považuje dle ustanovení § 389 odst.3 trestního řádu též
žádost dožádaného státu o převzetí trestního stíhání vydané osoby pro trestné
činy spáchané na jeho území před jejím vydáním a též trestní oznámení
podané dožádaným státem, dožadující stát má rovněž možnost podat
dožádanému státu žádost o souhlas s trestním stíháním pro další trestné činy

4.

stát, ze kterého byl obviněný vydán, se výslovně vzdal práva na uplatnění
zásady speciality všeobecně nebo ke konkrétním trestným činům spáchaným
před vydáním obviněného
Toto ustanovení rovněž upravuje postup, pokud se vyžádaná osoba nevzdala

uplatnění zásady speciality. Soud ji má o této možnosti povinnost poučit při
výslechu za obligatorní přítomnosti obhájce (§ 389 odst.2 trestního řádu). Takto je
upraveno použití zásady speciality při klasickém extradičním řízení.
Pro předávací řízení je zásada speciality upravena v ustanovení § 406
trestního řádu, tedy přesněji je zde stanovena a jsou zde rovněž stanoveny
výjimky, kdy tato zásady neplatí. Tyto výjimky jsou v souladu s obsahem
rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a ve většině se shodují
s výjimkami určenými pro klasické extradiční řízení. Zásada speciality se
nepoužije, pokud předaná osoba po svém propuštění z vazby, výkonu trestu odnětí
svobody nebo z ochranného opatření spojeného s omezením či zbavením osobní
svobody neopustila do 45 dnů území České republiky, přestože ho opustit mohla,
nebo se na území České republiky vrátila poté, co ho opustila (§ 406 odst.1
písm.a)) – tedy opět v případě dobrovolného setrvání či vrácení se na území
vystavujícího státu.
Dalšími důvody jsou:
1.

za trestný čin, pro který osoba nebyla předána, nelze uložit trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření omezující osobní svobodu nebo vydat
zatýkací rozkaz
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2.

za trestný čin, pro který osoba nebyla předána, hrozí pouze peněžitý trest
nebo trest obecně prospěšných prací41

3.

předaná osoba souhlasila se svým předáním a současně se vzdala práva na
uplatnění zásady speciality (§ 406 odst.1 písm.d))

4.

předaná osoba se po předání výslovně vzdala práva na uplatnění zásady
speciality na trestné činy spáchané před jejím předáním (§ 406 odst.1
písm.e))42

5.

před předáním osoby udělil vydávající stát souhlas s trestním stíháním
osoby pro další trestný čin, který byl spáchán před jejím předáním
Dle RR o EZR mohou členské státy oznámit, že se ve vztazích se jinými

členskými státy, které provedly stejné oznámení, předpokládá, že byl dán souhlas
k tomu, aby osoba byla stíhána, odsouzena nebo držena ve vazbě za účelem
výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s omezením
osobní svobody za jiný trestný čin, než kvůli kterému byla předána a kterého se
dopustila před svým předáním, není-li v konkrétním případě uvedeno příslušným
justičním orgánem v rozhodnutí o předání jinak. Toto reciproční prohlášení Česká
republika zatím neučinila. V ostatním je úprava zásady speciality v trestním řádu
v souladu s rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu.

41

i pokud ho lze v případě nedodržení podmínek výkonu ze zákona změnit na trest odnětí svobody

42

prohlášení musí být učiněno před soudem do protokolu, jde o případ nutné obhajoby dle ustanovení §
36 odst.4 písm.b)
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3.4.

Doporučení Rady EU pro Českou republiku z hodnotící zprávy
zveřejněné 23. ledna 200943

3.4.1. obecná
- Česká republika by měla více rozlišit ustanovení vnitrostátní právní úpravy
týkající se vydávacího řízení a předávacího řízení na základě EZR
- Česká republika by měla přijmout opatření pro zlepšení jazykových schopností
soudců a státních zástupců jako prostředků pro zvýšení přímých kontaktů
s orgány ostatních členských států
3.4.2. jako státu vystavujícímu EZR
- Česká republika by měla novelizovat ustanovení týkající se procesu vydávání
EZR, aby bylo možné ho vydat nejen v případě, že se jedná o obviněného
- Česká republika by měla přijmout opatření za účelem získání možnosti pro
justiční orgány zkontrolovat podmínky předané osoby bez ohledu na to, zda byla
předána za účelem výkonu trestu nebo za účelem vedení trestního stíhání
3.4.3. jako státu předávajícímu na základě EZR
- Česká republika by měla přijmout novelu TŘ, aby nebyla nadále uplatňována
podmínka vzájemnosti při předávání občanů ČR
- Česká republika by měla novelizovat ustanovení omezující možnost předání
státních občanů ČR okamžikem spáchání TČ tak, aby neexistovalo žádné
omezení tohoto druhu
- Česká republika by měla zvážit změnu ustanovení § 377
- Česká republika by měla zvážit změnu ustanovení § 409 odst.3 písm.h) TŘ –
důvod pro vrácení EZR státním zástupcem, došlo-li k promlčení trestního stíhání
nebo výkonu trestu ve vyžadujícím státě, neboť není v souladu s RR o EZR
- Česká republika by měla zvážit přijetí novelizace ustanovení upravujících
předávací řízení pro případy, kdy dotčená osoba vyslovila souhlas s předáním za
účelem zrychlení procedury

43

Evaluation report on the Czech republic. dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN754.pdf (cit. 2009-03-14)
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2006

2007

průměrná délka trvání procesu v případě

54

60

souhlasu vyžádané osoby s předáním (doba mezi

dní

dní

průměrná délka trvání procesu v případě, že

84

83

vyžádaná osoba nesouhlasila s předáním (doba

dní

dní

5

24

zadržením a rozhodnutím o předání)

mezi zadržením a rozhodnutím o předání)
počet případů, v nichž došlo k překročení
90denního limitu dle článku 17 odst.4
Rámcového rozhodnutí o EZR (tento limit se
vztahuje pouze na případy, kdy nebyl dán
souhlas s předáním, celkově bylo těchto případů
15 a 27 v roce 2006, resp. roce 2007)

- Česká republika by měla začlenit do TŘ časové limity pro státního zástupce
vedoucího předběžné šetření a dále by měly být zavedeny lhůty pro vyřízení
záležitosti u odvolací instance a u Ústavního soudu
- Česká republika by měla přijmout opatření k zajištění toho, aby k prodlužování
60 denní lhůty pro vyřízení EZR docházelo jen výjimečně
3.4.4. shrnutí
Dle vnitrostátního práva České republiky se procesní postup pro vydání
EZR jeví jako trochu komplikovanější, EZR může být vydán pouze za účelem
zadržení a předání osoby obviněné z TČ, nestačí jen podezření ze spáchání TČ,
tato skutečnost může způsobovat zbytečné prodlevy zvláště v situacích, kdy
pachatel nemůže být ihned po spáchání TČ dopaden a obviněn.44

44

Evaluation report on the Czech republic. dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN754.pdf (cit. 2009-03-14)
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4. Kapitola: Srovnání režimu předávání a režimu vydávání
4.1.

Právní úprava vydávání v právním řádu České republiky

Vydávání je v českém právním řádu upraveno v hlavě XXV., oddíl druhý
trestního řádu. Je zde upraven jak proces vyžádání ciziny, tak proces vydávání do
ciziny.
4.1.1. vydávání z cizího státu do České republiky
Jde o případ, ve kterém se obviněný nachází v cizím státě. Subjektem
oprávněným vyžádat obviněného je Ministerstvo spravedlnosti. Výlučná
pravomoc ministerstva vychází ze zásady mezinárodního práva veřejného, dle
které je subjektem vydávacího a vyžadovacího práva stát reprezentovaný svou
vládou a nikoli soud.45 Ministerstvo vystupuje jako jediný ústřední orgán právní
pomoci, navenek reprezentující vládu ČR.
Ministerstvo provede vyžádání z ciziny pouze na základě žádosti soudu,
který předtím vydal mezinárodní zatýkací rozkaz, přičemž má povinnost provést
vyžádání, nemůže zvážit důvodnost vydání zatýkacího rozkazu. Pokud má
ministerstvo informace o tom, že od státu, v němž se obviněný zdržuje, lze
důvodně očekávat, že žádosti o vydání nevyhoví. I v tomto případě má
ministerstvo povinnost provést vyžádání a případně o této skutečnosti informovat
soud tak jak je stanoveno v ustanovení § 383 odst.2 TŘ. Informuje tedy soud jak
před podáním žádosti, tak i poté, kdy není žádosti cizím státem vyhověno.
Předpokladem vyžádání je existence mezinárodního zatýkacího rozkazu.
Mezinárodní zatýkací rozkaz vydává předseda senátu nebo soudce příslušného
soudu, tzn. soudu, u kterého se trestní řízení vede (může jít i o soud odvolací),
jsou-li splněny dvě podmínky:

45

Jelínek, J. a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád. 26. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2008.
Praha: Linde Praha a.s., 2007. ISBN 978-80-7201-731-7. str.884
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1.

obviněný se zdržuje v cizím státě nebo existuje důvodné podezření, že se
v něm zdržuje46

2.

obviněného je třeba vyžádat47
V přípravném řízení vydá mezinárodní zatýkací rozkaz soudce příslušný

k provádění úkonů v přípravném řízení (tzn. soud, v jehož obvodě je činný státní
zástupce, který podal návrh na zahájení) a pouze na návrh státního zástupce věcně
a místně příslušného k výkonu dozoru v přípravném řízení.
Dalšími podmínkami vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu jsou dle
ustanovení § 385 TŘ
1.

je předpokládáno uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody nejméně
v délce 4 měsíců48

2.

trest odnětí svobody, který má být vykonán, je delší než 4 měsíce

3.

vydáním MZR nesmí ČR vzniknout náklady nebo důsledky zjevně
nepřiměřené veřejnému zájmu na trestním stíhání anebo výkonu trestu
odnětí svobody osoby, o jejíž vydání jde

4.

vyžádané osobě nesmí být způsobena újma zjevně nepřiměřená významu
trestního řízení anebo následkům trestného činu s ohledem na její věk,
sociální postavení nebo rodinné poměry

Obsahové náležitosti mezinárodního zatýkacího rozkazu jsou:
v případě vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu za účelem vyžádání
obviněného k trestnímu stíhání

46

stačí vyšší pravděpodobnost toho, že se obviněný nezdržuje na území České republiky, nemusí být ani
jisté, ve kterém cizím státě se obviněný zdržuje, proto je možné vydat zároveň mezinárodní zatýkací
rozkaz a evropský zatýkací rozkaz na téhož obviněného
47

z důvodu naplnění účelu trestního řízení, tzn. náležitého zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání
pachatelů dle zákona, nepřítomnost obviněného u trestního řízení, které se proti němu vede a tuto
nepřítomnost není možné napravit jinými postupy justiční spolupráce, například dožádáním
48
posuzuje se s ohledem na příslušné ustanovení TZ a konkrétní skutkové okolnosti případu, společenskou
nebezpečnost jednání a osobu obviněného - Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až
471). 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0. str.2642
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1.

identifikace orgánu, který mezinárodní zatýkací rozkaz vydal a spojení na
tento orgán

2.

identifikace obviněného

3.

vylíčení skutkového děje - pokud je podrobně vylíčen, je to důležité
z hlediska uplatňování zásady speciality a případné posouzení překážky rei
iudicatae

4.

zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných
zákonných ustanovení, včetně trestní sazby pro daný trestný čin

5.

pokud od spáchání trestného činu do vydání mezinárodního zatýkacího
rozkazu uplynula doba delší než 3 roky, je nutné připojit ustanovení o
promlčení a popis úkonů, které ovlivňují plynutí promlčecí doby (pokud jde o
případ vyžádání za účelem výkonu trestu a od vydání rozsudku do vydání
mezinárodního zatýkacího rozkazu uplynula doba delší než 5 let, je třeba též
uvést ustanovení o promlčení a skutečnosti ovlivňující běh těchto lhůt)

v případě vyžádání odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody
1.

identifikace orgánu, který mezinárodní zatýkací rozkaz vydal a spojení na
tento orgán

2.

identifikace obviněného

3.

vylíčení skutkového děje

4.

zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných
zákonných ustanovení, včetně trestní sazby pro daný trestný čin

5.

údaje o orgánu, který provedl odsouzení

6.

údaje o trestu, k němuž byl obviněný odsouzen
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7.

údaje o způsobu zajištění práv obhajoby odsouzeného, pokud byl rozsudek
vydán v řízení proti uprchlému nebo v jeho nepřítomnosti, s připojením
znění ustanovení § 306a49

8.

připojený opis odsuzujícího rozsudku s doložkou právní moci

formální náležitosti mezinárodního zatýkacího rozkazu jsou:
1.

podpis soudce

2.

otisk kulatého razítka soudu

3.

překlad zatýkacího rozkazu, případně překlad odsuzujícího rozsudku

Ještě před tím, než je MZR vydán, má soud možnost požádat Ministerstvo
spravedlnosti, aby požádalo orgán cizího státu o uvalení předběžné vazby na
obviněného. Tato žádost musí obsahovat určené náležitosti MZR a součástí je
prohlášení, že proti obviněnému byl nebo bude vydán MZR a bude požádáno o
jeho vydání. Povinností soudu je následně do 10 dnů dodat Ministerstvu MZR
opatřený překladem.
zásada speciality

Obviněný, který byl vydán cizím státem na základě žádosti Ministerstva,
může být stíhán pouze pro trestné činy, pro které byl vydán, ledaže je splněna
některá z podmínek uvedených v ustanovení § 389.

49

50

Tyto podmínky

odst.1: pominou-li důvody řízení proti uprchlému, pokračuje se v trestním řízení podle obecných
ustanovení. Požaduje-li to obviněný, provedou se v řízení před soudem znovu důkazy v předchozím
soudním řízení provedené, u nichž to jejich povaha připouští, nebo jejichž opakování nebrání jiná
závažná skutečnost; v opačném případě se obviněnému protokoly o provedení těchto důkazů přečtou a
umožní se mu, aby se k nim vyjádřil. odst.2: skončilo-li řízení proti uprchlému pravomocným odsuzujícím
rozsudkem a poté pominuly důvody, pro které se řízení proti uprchlému vedlo, na návrh odsouzeného
podaný do 8 dnů od doručení rozsudku soud prvního stupně takový rozsudek zruší a v rozsahu
stanoveném v odstavci 1 se provede znovu. O právu navrhnout zrušení pravomocného odsuzujícího
rozsudku musí být při doručení rozsudku odsouzený poučen. Přiměřeně soud postupuje, vyžaduje-li to
mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. odst.3: v novém řízení nemůže dojít ke změně
rozhodnutí v neprospěch obviněného.
50
Pojem trestný čin je vykládán jako skutek, pro který byl obviněný vydán, neboť podstata zásady
speciality nevyplývá ze shody právní kvalifikace ve státě vydání dožadujícím a státě o vydání dožádaném,
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korespondují s podmínkami, kterým podléhá řízení vedené po uplatnění předání
dle EZR.
dočasné převzetí

Pokud je dožádaným státem povoleno vydání vyžádané osoby, ale tato
není předána z důvodu trestního stíhání probíhajícího v dožádaném státě nebo
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody uloženým orgány cizího státu za jiný
trestný čin, má tuzemský soud možnost požádat Ministerstvo spravedlnosti, aby
zajistilo dočasné převzetí vyžádané osoby na území ČR za účelem provedení
úkonů nezbytných pro ukončení trestního stíhání v tuzemsku. V žádosti soudu
musí být specifikovány úkony, pro něž je přítomnost vyžádané osoby nezbytná a
časové období, na které je třeba zajistit její přítomnost.

4.1.2. vydávání z České republiky do cizího státu
Jde o případ, kdy se osoba obviněná orgánem cizího státu ze spáchání
trestného činu nachází na území České republiky. Nesmí jít o občana ČR a o
osobu, které bylo přiznáno postavení azylanta.51 Vydávací řízení je zahájeno
doručením žádosti o vydání příslušnému orgánu. Orgánem příslušným pro přijetí
žádosti o vydání je Ministerstvo spravedlnosti nebo Nejvyšší státní zastupitelství.
Ve vydávacím řízení musí mít vyžádaná osoba obhájce, jedná se o případ nutné
obhajoby.
Náležitosti žádosti o vydání jsou:
1. originál nebo ověřená kopie odsuzujícího rozsudku, zatýkacího rozkazu nebo
jiného rozhodnutí se stejným účinkem
2. popis skutku, pro který se žádá vydání
3. znění použitých právních předpisů dožadujícího státu
ale ze shody skutku charakterizovaného základními dějovými okolnostmi, jako je doba, místo a způsob
spáchání trestného činu. – usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.6.2004 pod sp.zn. 6 Tdo 606/2004
51
promítnutí principu ochrany, uplatňovaného suverénním státem vůči vlastním občanům a osobám,
které se legálně zdržují na jeho území - Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až 471).
6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0. str.2660
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Podmínky přípustnosti vydání
1. oboustranná trestnost činu
2. horní hranice trestu odnětí svobody, který je možné uložit za tento čin, je
nejméně 1 rok
3. při vydání k výkonu trestu je trest či ochranné opatření spočívající ve zbavení
osobní svobody v délce minimálně 4 měsíce
Nepřípustnost vydání
1. jde o státního občana ČR nebo osobu, které bylo přiznáno postavení azylanta
2. trestní stíhání nebo výkon trestu odnětí svobody jsou dle právního řádu ČR
promlčeny (§ 67, §67a a §68, §68a)
3. trestní stíhání je nepřípustné v důsledku udělení amnestie či milosti
4. daný trestný čin má politický nebo vojenský charakter
5. jde o trestný čin spočívající v porušení daňových, celních, devizových předpisů
nebo v porušení jiných finančních práv státu a není zaručena vzájemnost
6. trestný čin byl spáchán na území ČR52
7. za daný trestný čin je možné uložit ve vyžadujícím státě trest smrti53
8. dožadující stát žádá vydání k uložení trestu smrti
9. vyžádaná osoba není za trestný čin odpovědná dle právního řádu ČR nebo jsou

dány jiné důvody vylučující její trestní odpovědnost54

52

zásada teritoriality, ad hoc zvažováno soudem

53

ale pokud se dožadující stát zaručí, že trest smrti uložen nebude, je vydání přípustné

54

srov. Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až 471). 6. doplněné a přepracované
vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0. str. 2662 - může jít o nedostatek věku,
nedostatek zavinění pro nepříčetnost, překážka věci pravomocně skončené nebo pokud se jedná o osobu
vyňatou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, nebo je k jejímu stíhání nutný souhlas a tento
nebyl dán atd.
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předběžné šetření – první fáze vydávacího řízení
Příslušným orgánem provádějícím předběžné šetření je státní zástupce
krajského státního zastupitelství, jemuž byla zaslána žádost cizího státu o vydání
prostřednictvím orgánu příslušného tyto žádosti přijímat. Jeho účelem je zjištění,
nejsou splněny podmínky nepřípustnosti vydání. Jde o první fázi vydávacího
řízení. V předběžném řízení státní zástupce nezjišťuje vinu osoby, pouze zjišťuje,
zda jsou splněny podmínky pro vydání. Musí vyžádanou osobu vyslechnout a
v rámci výslechu ji seznámit s obsahem žádosti o vydání, a informovat ji o
možnosti souhlasu se zkráceným vydávacím řízením.
Předběžné šetření je zahájeno
1. vyžádáním zpráv za účelem podání návrhu na rozhodnutí o přípustnosti vydání
2. zadržením osoby, jejíž vydání je požadováno – je-li dán důvod vazby, do 48
hodin musí být rozhodnuto, zda bude propuštěna, jinak je nutné ji v této lhůtě
předat krajskému soudu spolu návrhem na vzetí do předběžné vazby
a ukončuje se
1. podáním návrhu na rozhodnutí o přípustnosti vydání státním zástupcem soudu
2. podáním podnětu Ministerstvu k vrácení žádosti vyžadujícímu státu státním
zástupcem nebo může Ministerstvo vrátit žádost i bez tohoto podnětu, pokud je
splněna některá z podmínek uvedených v ustanovení § 394 odst.5 TŘ.
předběžná vazba
Předběžnou vazbou se rozumí vazba před prvním rozhodnutím o
přípustnosti vydání, tj. vazba osoby, o jejíž vydání bylo nebo bude požádáno, a to
od rozhodnutí o vzetí této osoby do vazby do doby, než soud rozhodne, že vydání
je přípustné, a na tomto základě rozhodne o přeměně předběžné vazby ve vazbu
vydávací, nebo než rozhodne, že vydání takové osoby přípustné není, a rozhodne
o jejím propuštění z předběžné vazby na svobodu. Důvodem předběžné vazby je
obava z útěku osoby, o jejíž předběžné vydání jde. O předběžné vazbě rozhoduje
krajský soud, v jehož obvodu osoba, o jejíž vydání jde, má pobyt nebo byla
zadržena.
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návrh státního zástupce soudu k rozhodnutí o přípustnosti vydání – druhá
fáze vydávacího řízení
Návrh musí státní zástupce podat, i když navrhuje vyslovení nepřípustnosti
vydání.
rozhodování soudu o přípustnosti vydání – třetí fáze vydávacího řízení
K rozhodování o přípustnosti vydání je příslušný krajský soud. Soud
rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců ve veřejném zasedání. V usnesení je
uveden popis skutku tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem z důvodu
uplatnění zásady speciality a dále rozhodnutí o přípustnosti vydání. Rozhodne-li
soud o nepřípustnosti vydání osoby, musí být osoba, pokud byla držena
v předběžné vazbě, ihned propuštěna. Rozhodne–li soud o tom, že vydání je
přípustné, zároveň změní předběžnou vazbu ve vazbu vydávací. Pokud vyžádaná
osoba nebyla držena v předběžné vazbě, a je-li soudem vyslovena přípustnost
jejího vydání do vyžadujícího státu, soud musí tuto osobu vzít do vydávací vazby.
Vydávací vazba je po kladném rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání
obligatorní. Délka vydávací vazby není trestním řádem nijak omezena.
rozhodování ministra spravedlnosti o povolení vydání – čtvrtá fáze
vydávacího řízení
Pravomocné rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání je předáno ministru
spravedlnosti, který ho může nechat přezkoumat Nejvyšším soudem. Předkládá se
jak negativní, tak pozitivní rozhodnutí. Ministr spravedlnosti zároveň povoluje
vydání osoby do cizího státu, bylo-li předtím rozhodnuto o přípustnosti vydání
soudem, pro toto rozhodnutí je nutná existence rozhodnutí soudu o tom, že vydání
je přípustné. V ustanovení § 399 jsou demonstrativně uvedeny případy, kdy
ministr může rozhodnout o nepovolení vydání. Pokud rozhodne o nepovolení
vydání, nařídí propuštění vyžádané osoby z vydávací vazby.

zkrácené vydávací řízení
Pokud osoba, jejíž vydání je žádáno, prohlásí před soudem, že se svým
vydáním souhlasí, státní zástupce předloží věc ministerstvu s návrhem na
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povolení vydání. V tomto případě o přípustnosti vydání soud nerozhoduje.
Zkrácené vydávací řízení je významným urychlením vydávacího řízení. Ale i se
souhlasem vydávané osoby je vydání nepřípustné se stejných důvodů jako
v klasickém vydávacím řízení, státní zástupce tedy musí v předběžném šetření
zjistit, zda není dán některý z důvodů nepřípustnosti vydání dle § 393 TŘ.
odložení vydání a dočasné předání
O obou těchto institutech rozhoduje ministr poté, co povolil vydání.

4.2. Právní úprava předávání v právním řádu České republiky

Tato právní úprava je obsažena v trestním řádu v hlavě XXV. oddílu
třetím. Byla sem začleněna novelou trestního řádu č. 539/2004 Sb., kterou byla do
českého právního řádu implementován obsah Rámcového rozhodnutí o evropském
zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy.
4.2.1. předávání z České republiky do členského státu Evropské unie
Předpokladem předání je existence evropského zatýkacího rozkazu, který
se doručí příslušnému krajskému zastupitelství. Dle ustanovení § 404 odst. 1 se
evropským zatýkacím rozkazem rozumí zatýkací rozkaz vydaný v souladu
s předpisy Evropské unie. Rámcové rozhodnutí definuje EZR jako rozhodnutí
justičního orgánu členského státu EU za účelem zadržení osoby v jiném členském
státě a jejího předání k trestnímu stíhání, výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření v jiném členském státě. V důsledku toho, že rámcové
rozhodnutí není přímo vykonatelným aktem, muselo dojít k jeho implementaci do
jednotlivých právních řádů členských států. Tím mohly vzniknout určité
rozdílnosti ve znění vnitrostátní úpravy členských států, proto je českým trestním
řádem použito termínu osoba (aby byla pokryta rozdílnost v označování osoby,
které se EZR týká, v jednotlivých právních řádech). Osobou je ve smyslu českého
právního řádu myšlen obviněný nebo odsouzený (v případě žádosti o předání za
účelem výkonu trestu).
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Evropský zatýkací rozkaz může být vydán jen za splnění těchto podmínek:
1. existence pravomocného a vykonatelného rozhodnutí vydaného podle
vnitrostátního trestněprocesního předpisu členského státu vyžadujícího předání,
které přikazuje omezení osobní svobody
2. hrozba trestem, jehož horní hranice trestní sazby je minimálně 12 měsíců
3. uložený trest odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím
svobody minimálně v délce 4 měsíců (v případě žádosti o předání za účelem
výkonu trestu)
obsahovými náležitostmi evropského zatýkacího rozkazu dle ustanovení §
405 jsou:
pro předání osoby za účelem trestního stíhání
1. identifikace obviněného
2. identifikační údaje justičního orgánu, který EZR vydal
3. údaj o existenci rozhodnutí, na jehož základě je EZR vydán
4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných
zákonných ustanovení, včetně stanovené trestní sazby pro daný trestný čin
podle právních předpisů státu vyžadujícího předání
5. vylíčení skutkového děje
6. skutečnosti mající vliv na promlčení, uplynula-li od spáchání činu do vydání
EZR doba delší než 3 roky
7. označení skutečnosti, že trestný čin, pro který je předání žádáno, je trestným
činem, u kterého se nezkoumá oboustranná trestnost (TČ dle § 412 TŘ nebo
dle čl.2 odst.2 RR o EZR)
pro předání osoby za účelem výkonu trestu
1. identifikace odsouzeného
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2. identifikační údaje justičního orgánu, který EZR vydal
3. údaj o existenci rozhodnutí, na jehož základě je EZR vydán
4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných
zákonných ustanovení, včetně stanovené trestní sazby pro daný trestný čin
podle právních předpisů státu vyžadujícího předání
5. údaj o tom, kterým soudem a k jakému trestu byl odsouzen
6. údaje o způsobu zajištění práv obhajoby obviněného v řízení, jde-li o vydání
rozsudku v řízení proti uprchlému nebo v řízení v nepřítomnosti obviněného
7. skutečnosti mající vliv na promlčení, uplynula-li od právní moci odsuzujícího
rozsudku do vydání EZR doba delší než 5 let
8. označení skutečnosti, že trestný čin, pro který je předání žádáno, je trestným
činem, u kterého se nezkoumá oboustranná trestnost (TČ dle § 412 TŘ nebo
dle čl.2 odst.2 RR o EZR)
formální náležitosti EZR jsou:
1. musí být vydán příslušným justičním orgánem členského státu (viz následující
tabulka)
2. je vydán na předepsaném formuláři, který je přílohou instrukce ministerstva
spravedlnosti ČR 66/2004-MO-J/155
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orgány příslušné k vydání EZR55

členský stát

orgán

příslušný

orgán

k vydání

EZR

k vydání EZR za

účelem

za

trestního

příslušný

účelem

výkonu

stíhání

trestu

Belgie

vyšetřující soud

prokuratura

Bulharsko

příslušný

soud

(u

příslušný

státní

zástupce

obžalovaných),
příslušný

státní

zástupce

(u

obviněných)
Dánsko

Estonsko

ministerstvo

ministerstvo

spravedlnosti

spravedlnosti

prokurátor

ministerstvo
spravedlnosti

Finsko

prokuratura

Úřad

pro

výkon

trestních sankcí
Francie

prokuratura

prokuratura

Irsko

okresní soud, obvodní

okresní

trestní soud, vrchní

obvodní trestní soud,

trestní soud, zvláštní

vrchní trestní soud,

trestní soud

zvláštní trestní soud

Itálie

příslušní

soudci

a

soudy

55

prokuratura
soudci

příloha 5 instrukce ministerstva spravedlnosti č. 66/2004-MO-J/155
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soud,

při

dohlížejícím

na výkon trestu
Kypr

příslušný okresní soud

příslušný

okresní

soud
Litva

generální prokuratura

ministerstvo
spravedlnosti

okresní nebo městský

okresní

soud

městský soud

Lucembursko

vyšetřující soud

generální prokurátor

Maďarsko

příslušný soud

příslušný soud

Malta

soudce

soudce

Německo

Spolkové ministerstvo

Spolkové

SRN

zemská

ministerstvo SRN a

(mohou

zemská ministerstva

Lotyšsko

a

ministerstva

nebo

tuto pravomoc přenést

(mohou

tuto

na státní zastupitelství

pravomoc přenést na

nebo na soudy)

státní

zastupitelství

nebo na soudy)
Nizozemí

prokuratura

prokuratura

Polsko

příslušný soud

příslušný soud

Portugalsko

soud, prokuratura

soud, prokuratura

Rakousko

zemský soud, oblastní

zemský

soud

oblastní soud

Rumunsko

příslušný soud

příslušný soud

Slovensko

okresní soud, krajský

okresní soud, krajský

soud, vojenský soud,

soud, vojenský soud,
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soud,

Zvláštní soud

Zvláštní soud

Slovinsko

okresní soud

okresní soud

Španělsko

soud

soud

Švédsko

prokuratura

Národní

policejní

úřad
Velká

soudce

soudce

Británie

předběžné šetření
Jeho účelem je zjištění, zda jsou v daném případě dány podmínky pro
předání. Provádí ho státní zástupce příslušného krajského zastupitelství, v jehož
obvodu má osoba, jejíž předání je žádáno, pobyt nebo ve kterém byla zadržena.
V rámci předběžného šetření státní zástupce osobu vyslechne, seznámí jí
s obsahem EZR. Poučuje osobu o možnosti souhlasit s předáním a o možnosti
vzdát se práva na uplatnění zásady speciality. Má-li osoba v úmyslu se vzdát práv
a na uplatnění zásady speciality, státní zástupce zajistí její předvedení před soud,
před kterým je možno toto prohlášení učinit.
Pokud v průběhu předběžného šetření státní zástupce zjistí existenci jedné
z následujících skutečností, vrátí EZR orgánu vyžadujícího státu:
1. vyžadovaná osoba zemřela
2. vyžadovaná osoba není dle českého právního řádu odpovědná za jednání, pro
něž je vyžadována
3. vyžádanou osobu nelze zadržet56
4. vyžádaná osoba se zdržuje mimo území ČR nebo místo jejího pobytu není
známo57

56

je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ČR
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5. existence pravomocného rozhodnutí o předání či vydání dotčené osoby před
doručením EZR
6. nebyl dán souhlas státu, který osobu původně do ČR předal, s dalším předáním
dané osoby z ČR
7. nebyl dán souhlas státu, který osobu do ČR vydal, s dalším předáním
8. ve vyžadujícím státě došlo k promlčení trestního stíhání nebo výkonu trestu58
Státní zástupce vrací EZR přímo orgánu vyžadujícího státu, který EZR vydal.
Pokud státní zástupce v předběžném šetření neshledá existenci skutečností, které
by podmiňovaly vrácení EZR a existují-li důvodné obavy z možného útěku
vyžádané osoby, může státní zástupce navrhnout předsedovi senátu příslušného
soudu, aby byla osoba vzata do předběžné vazby. Předběžná vazba je vazbou
fakultativní. O vzetí do předběžné vazby musí soud informovat ministerstvo
spravedlnosti a SIRENE, a to bezodkladně bez ohledu na právní moc usnesení o
vzetí do vazby. Příslušný orgán vyžadujícího státu je o vzetí vyžádané osoby do
předběžné vazby informován SIRENE. Oznamovací povinnost má soud dále i při
jakékoli další změně předběžné vazby.
Předběžné řízení o podmínkách pro rozhodnutí o předání končí podáním
návrhu na předání příslušnému soudu. K rozhodování o předání je příslušný
krajský soud, v jehož obvodu působí krajské státní zastupitelství, jehož státní
zástupce vykonává předběžné šetření. Návrh státního zástupce může znít buď na
rozhodnutí, že se vyžádaná osoba předá, nebo že se předání zamítá. Soud
rozhoduje o předání usnesením ve veřejném zasedání. Pokud soud rozhodne, že
osoba bude předána, zároveň ji vezme do obligatorní předávací vazby nebo změní
vazbu předběžnou ve vazbu předávací. Pokud soud rozhodne, že osoba předána
nebude, zároveň ji propustí z předběžné vazby, pokud se v ní osoba nachází.

57

pobyt mimo území ČR musí být prokázán

58

zánik trestnosti, srov. Usnesení vrchního soudu v Praze ze dne 4.12.2006, sp.zn.2 To 94/2006: Jde-li o
předání vyžádané osoby pro trestné činy, u kterých soud nezjišťuje, zda jde o čin trestný podle práva
České republiky
- § 412 odst.1, odst.2 trestního řádu, není soud oprávněn ani zkoumat otázku
promlčení takového činu na území České republiky
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Důvody zamítnutí předání soudem jsou stanoveny taxativně v ustanovení §
411 odst.6 a 7 TŘ:
1. čin není oboustranně trestný (s výjimkou jednání uvedených v ustanovení §
412 TŘ)59
2. na daný trestný čin se vztahuje amnestie
3. stíhání daného trestného činu je v působnosti trestních předpisů ČR a zároveň
došlo k promlčení stíhání či výkonu trestu v ČR
4. případné porušení zásady ne bis in idem60
5. probíhající trestní stíhání v ČR za stejný čin, pro který je EZR vydán, v případě
EZR vydaného za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného
opatření,
6. dotčená osoba je občanem ČR nebo má v ČR trvalý pobyt a uvede do
protokolu prohlášení o tom, že se odmítá podrobit výkonu tohoto trestu v cizím
státě61
7. pokud vyžadující stát odmítne poskytnout záruku, že předá osobu, která mu má
být předána za účelem trestního stíhání a která je občanem ČR nebo zde má
trvalý pobyt, k výkonu trestu zpět do ČR62
V dalším případě uvedeném v odst.8 téhož ustanovení je sice předání
podmíněno zárukou státu, že umožní předané osobě odsouzené in absentia podat
59

to neplatí v případě daní, cel nebo měny, kdy nelze odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu
z toho důvodu, že právní předpisy České republiky neukládají tentýž druh daní, poplatku a cel, nebo
neobsahují stejná ustanovení týkající se daní, cel a měny jako právní předpisy vyžadujícího státu

60

vyžádaná osoba byla v ČR nebo v cizím státě ze tentýž skutek již pravomocným rozhodnutím odsouzena
a trest byl již vykonán, nebo je právě vykonáván nebo ho již nelze vykonat anebo trestní řízení bylo v ČR
nebo jiném členském státě pravomocným rozhodnutím skončeno, nebyla-li taková rozhodnutí
v předepsaném řízení zrušena

61

záruku musí vyžadující stát poskytnout před rozhodováním soudu o předání, toto prohlášení může
vyžadující orgán učinit buď v souvislosti se zasláním EZR, nebo na základě vyžádání státního zástupce,
který vede předběžné šetření. K této komunikaci lze využít ministerstvo spravedlnosti nebo SIRENE či
Eurojust – Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až 471). 6. doplněné a přepracované
vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0. str. 2729
62

pokud osoba neprohlásila po vynesení rozsudku, že souhlasí s výkonem trestu ve vyžadujícím státě
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žádost o obnovu řízení, ale není zde výslovně uvedeno, že v případě, že tato
záruka státem dána není, je předání zamítnuto tak, jako je uvedeno v odst.7.
Je-li předání vyžádané osoby zamítnuto z důvodu 7 (ustanovení § 411 odst.6
písm.e)), má soud povinnost vyzvat orgán vyžadujícího státu k tomu, aby mu
doručil ověřenou kopii vykonatelného rozhodnutí, na jehož základě byl vydán
EZR spolu s úředním překladem rozhodnutí do českého jazyka. Odsuzující
rozhodnutí spolu s překladem musí být doručeno ve lhůtě 30 dní od doručení
výzvy. Pokud toto není splněno, musí být osoba, která je držena ve vazbě,
obligatorně propuštěna. Toto rozhodnutí je uznáno českým soudem a trest je
přeměněn v takový trest, který by mohl soud uložit, kdyby o činu rozhodoval sám.
Toto ustanovení promítá do řízení o EZR princip ochrany vlastních občanů a
osob, kterým byl povolen pobyt na území ČR.
zkrácené předávací řízení
Pokud vyžádaná osoba prohlásí před příslušným soudem, že souhlasí
s předáním. Úmysl dát souhlas zjišťuje v předběžném řízení státní zástupce,
souhlasné prohlášení musí být učiněno před soudem. Osoba musí být vždy
náležitě poučena o důsledcích takovéhoto prohlášení. Pokud osoba souhlasí
s předáním, musí soud rozhodnout o předání do 10 dnů od tohoto souhlasného
prohlášení (tuto lhůtuje prodloužit maximálně o 30 dnů).
I přes skutečnost, že vyžádaná osoba souhlasila se svým předáním, soud toto
předání zamítne z těchto důvodů:
1. překážka rei iudicatae
2. probíhající trestní stíhání v ČR pro stejný čin
3. osoba je vyžadována k předání za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, je státním občanem
ČR nebo má v ČR trvalý pobyt a před příslušným soudem do protokolu prohlásí,
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že se odmítá podrobit jeho výkonu ve vyžadujícím státě - toto prohlášení nelze
vzít zpět63
zadržení vyžádané osoby
Okamžik zadržení je podstatný pro běh lhůty, ve které musí být soudem
rozhodnuto o předání vyžádané osoby. Od okamžiku zadržení běží lhůta 60 dní
pro vydání tohoto rozhodnutí. K zadržení osoby dojde, je-li dán důvod vazby –
tímto důvodem jsou dle ustanovení § 396 odst.1 zjištěné skutečnosti odůvodňující
obavu, že osoba, ohledně níž má být konáno vydávací / předávací řízení, uprchne.
Zadržením této osoby je zahájeno předběžné šetření.

výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
Pro uplatnění tohoto ustanovení musí být splněny dvě podmínky: za
trestný čin lze ve státě vyžadujícím předání uložit trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby minimálně 3 roky a zároveň musí jít o jednání označené
v EZR orgánem státu, který předání vyžaduje, jako jedno z jednání dle ustanovení
§ 412 odst.2 TŘ. V takovém případě se nezjišťuje trestnost tohoto jednání dle
práva ČR. Nejedná se o výčet právních kvalifikací jednání, ale o označení
podstaty jednání. Jedná se o nezkoumání zásady tzv. formální trestnosti, tedy
předpokladem stíhatelnosti za daný trestný čin není jeho uvedení ve zvláštní části
TZ. Formální trestnost je jednou z položek tvořících princip oboustranné trestnosti
jako podmínky pro předávání a vydávání osob. Druhou položkou je trestnost
materiální, tzn. splnění všech právních podmínek pro realizaci trestní
odpovědnosti dané osoby včetně toho, že nenastala žádná právní překážka
trestního stíhání. V otázce nepromlčení trestného činu jako součásti oboustranné
trestnosti činu není zatím jasno.64

63

proto i pokud následně prohlásí, že s předáním souhlasí, soud musí předání zamítnout a musí
postupovat dle ustanovení § 417 TŘ
64

srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4.12.2006, sp.zn. 2 To 94/2006: Jde-li o předání
vyžádané osoby pro trestné činy, u kterých soud nezjišťuje, zda jde o čin trestný podle práva České
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Jednání, u nichž se nezkoumá oboustranná trestnost:
1.

účast na zločinném spolčení

2.

terorismus

3.

obchod s lidmi

4.

pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie

5.

nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami

6.

nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami

7.

korupce

8.

podvody včetně podvodů postihujících zájmy Evropských společenství ve
smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství

9.

legalizace výnosů z trestné činnosti

10. padělání měny
11. počítačová trestná činnost
12. trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu
s ohroženými živočišnými a rostlinnými druhy a jejich plemeny a odrůdami
13. napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném
pobytu
14. vražda, těžká újma na zdraví
15. nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi
republiky ( § 412 odst.1, odst.2 trestního řádu), není soud oprávněn ani zkoumat otázku promlčení
takového činu na území České republiky versus ustanovení § 409 odst.3 písm.h) trestního řádu, kde je
stanoveno, že státní zástupce vrátí EZR orgánu vyžadujícího státu, pokud v předběžném šetření zjistí, že
ve vyžadujícím státě došlo k promlčení trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření
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16. únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí
17. rasismus a xenofobie
18. organizovaná nebo ozbrojená loupež
19. nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl
20. podvodná jednání
21. vydírání a vymáhání peněz za ochranu
22. padělání a pirátství výrobků
23. padělání veřejných listin a obchod s veřejnými listinami
24. padělání platebních prostředků
25. nedovolený obchod s hormony a jinými růstovými stimulátory
26. nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály
27. obchod s odcizenými vozidly
28. znásilnění
29. žhářství
30. trestné činy, jejichž stíhání a trestání je v pravomoci Mezinárodního trestního
soudu
31. únos letadla nebo plavidla
32. sabotáž

dočasné předání
Smyslem dočasného předání osoby, o jejímž předání se rozhoduje, do
vyžadujícího členského státu je řešení situace, kdy je třeba přítomnosti vyžádané
osoby při úkonech trestního stíhání ať už z důvodu provedení úkonu, kterému

60

hrozí zmaření, nebo hrozícího promlčení trestního stíhání. Vždy se jedná o
předání k provedení jednotlivých úkonů trestního stíhání, nikoli trestního stíhání
celého. Dočasným předáním se přerušuje rozhodování o předání v předávajícím
státě, mělo by se tedy jednat o opatření výjimečné. O dočasném předání rozhoduje
soud příslušný k řízení o předání na návrh státního zástupce, který ve věci
prováděl předběžné šetření. Státní zástupce navrhne dočasné předání, je-li mu
orgánem, který vydal EZR, dodána žádost o toto dočasné předání.
realizace předání
K předání vyžádané osoby musí dojít neprodleně, zákonem je stanovena
lhůta 10 dnů od právní moci rozhodnutí o předání tuto lhůtu lze prodloužit, ale
pokud není ani po tomto prodloužení dodržena, je nutné vyžádanou osobu
propustit z předávací vazby.
4.2.2. předávání z členského státu Evropské unie do České republiky
K vyžádání předání je nutné vydání EZR. EZR lze vydat, zdržuje-li se
dotčená osoba v členském státě EU nebo existuje-li důvodné podezření, že se
v něm zdržuje a je třeba ji vyžádat. Předpokladem vydání EZR je existence
vnitrostátního rozhodnutí, z něhož plyne omezení svobody osoby, která má být
předána.65 Vydáním EZR se vykonatelnost tohoto rozhodnutí rozšíří i na území
členských států EU.
Náležitosti EZR vydaného ČR
1. identifikace obviněného
2. identifikační údaje justičního orgánu, který EZR vydal
3. údaj o existenci rozhodnutí, na jehož základě je EZR vydán
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Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až 471). 6. doplněné a přepracované vydání.
Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0. str.2710 - Dle demonstrativního výčtu TŘ se může
jednat o příkaz k zatčení, MZR, rozsudek, jehož výkon byl nařízen a ukládající trest odnětí svobody
v předepsaném rozsahu, rozsudek, ohledně něhož byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu.
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4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných
zákonných ustanovení, včetně stanovené trestní sazby pro daný trestný čin
podle právních předpisů státu vyžadujícího předání
5. vylíčení skutkového děje
6. skutečnosti mající vliv na promlčení, uplynula-li od spáchání činu do vydání
EZR doba delší než 3 roky
7. označení skutečnosti, že trestný čin, pro který je předání žádáno, je trestným
činem, u kterého se nezkoumá oboustranná trestnost (TČ dle § 412 TŘ nebo
dle čl.2 odst.2 RR o EZR)
8. skutečnosti mající vliv na promlčení, uplynula-li od právní moci odsuzujícího
rozsudku do vydání EZR doba delší než 5 let (jde-li o EZR vydaný za účelem
předání k výkonu trestu)
Příslušným k vydání EZR je v přípravném řízení na návrh státního zástupce
soudce, jehož příslušnost se odvozuje od příslušnosti státního zástupce k výkonu
dozoru v přípravném řízení. V řízení před soudem je k vydání EZR příslušný
předseda senátu soudu příslušného k projednání a rozhodnutí věci. V tomto
případě se tedy může jednat jak o soud okresní (obvodní), tak o soud krajský
(městský) v závislosti na povaze trestného činu a hranici trestní sazby.
Vydaný EZR je třeba doručit Policejnímu prezidiu ČR k pořízení záznamu
v Schengenském informačním systému za účelem zatčení a předání osoby66, dále
66

Pikna,B., Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast justiční a policejní
spolupráce). 3. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Linde Praha 2006, str.229-231:
Schegenský informační systém – SIS byl zřízen na základě hlavy IV Schengenské prováděcí úmluvy. Jde o
společný informační systém charakterizovaný jako komputerizovaný rejstřík poskytující určeným
policejním a justičním orgánům smluvních stran vzájemný přístup k určitým druhům informací. SIS je
tvořen třemi základními složkami – Centrální databáze s technickou, podpůrnou funkcí a soustřeďující
všechny informace, které je SIS zmocněný obsahovat; Národní informační systém SIS provozovaný
každou smluvní stranou jako přesnou kopii Centrálního SISu, na který je Národní SIS napojen; a Systém
SIRENE, který není zakotven v Schengenské prováděcí úmluvě, byl ale zaveden jako systém doplňující ve
smyslu technicko-organizačním. Po obsahové stránce je tedy SIS nadnárodní počítačový policejní pátrací
systém, obsahující tyto typy záznamů: osoby, jejichž zatčení je požadováno, s cílem vydání resp. předání;
pohřešované osoby; svědci a osoby předvolané k soudním orgánům v rámci trestního řízení nebo osoby,
kterým musí být doručen trestní rozsudek nebo obsílka k nástupu trestu odnětí svobody a osoby, jež se
mají v rámci trestního řízení dostavit k soudu; osoby nebo vozidla, která jsou registrována za účelem
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je třeba doručit EZR Ministerstvu spravedlnosti a v případě, že je znám pobyt
dotčené osoby, doručí se EZR rovněž příslušnému orgánu státu, v němž se osoba
nachází. Tento EZR je třeba příslušnému orgánu doručit v úředním jazyce tohoto
státu nebo v jazyce, ve kterém je ochoten EZR přijmout.
4.2.3. Orgány členských států EU příslušné k přijetí EZR,67 jazyky ve
kterých je EZR přijímán68 a lhůta, v níž je třeba doručit EZR, došlo-li
k zadržení osoby dle záznamu v SIS69:
Belgie
- orgánem příslušným k přijetí EZR je prokuratura při soudu 1. stupně, příslušná
podle místa, kde byla osoba zadržena nebo kde se zdržuje
- EZR je přijímán ve francouzštině, holandštině, němčině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 10 dní
Bulharsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je příslušný obvodní soud
- EZR je přijímán v bulharštině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 24 hodin
Dánsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je ministerstvo spravedlnosti
- EZR je přijímán v dánštině, švédštině, angličtině

utajeného sledování nebo zvláštních kontrol; věci, které jsou hledány za účelem jejich zajištění nebo za
účelem zabavení důkazů v trestním řízení. Záznam o zatčení představuje žádost soudního orgánu o
(předběžné) zatčení za účelem vydání (předání). Z právního hlediska se záznam musí opírat o vnitrostátní
předpis, neboť záznam v SISu sám o sobě nemůže představovat právní podklad pro omezení osobní
svobody. Stát, který záznam provedl, má sice většinou k dispozici národní zatykač, ale ten neopravňuje
k omezení svobody mimo hranice státu, který záznam provedl. Záznam v SIS lze chápat jako faktické
ujištění, že v případě dopadení osoby bude podána formální žádost o vydání (předání).
67
zdroj příloha 3 instrukce ministerstva spravedlnosti 66/2004-MO-J/155
68
srov. The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant. dostupné z: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-03-17)
69

srov. The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant. dostupné z: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-03-17)
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- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je dle
dánského práva nejdéle do 10 dnů od okamžiku zatčení nebo udělení souhlasu
s předáním
Estonsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je ministerstvo spravedlnosti (v naléhavých
případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat estonskou národní ústřednu
Interpolu)
- EZR je přijímán v estonštině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby jsou 3
pracovní dny
Finsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je okresní prokuratura při okresním soudu
v Helsinkách, Kuopio, Oulu, Tampere a ve zvláštních případech může být
příslušná i jiná prokuratura
- EZR je přijímán ve finštině, švédštině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby má být co
nejkratší, ale Finsko nevyžaduje dodání EZR, byl-li již to vložen záznam do
SISu
Francie
- orgánem příslušným k přijetí EZR je prokuratura při odvolacím soudu
příslušném podle místa zadržení nebo místa bydliště osoby
- EZR je přijímán ve francouzštině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 6
pracovních dní
Irsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je ministr pro spravedlnost, rovnost a právní
reformu
- EZR je přijímán v irštině, angličtině
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- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 7 dní (za
podmínky zapojení Irska do SIS)
Itálie
- orgánem příslušným k přijetí EZR je ministerstvo spravedlnosti
- EZR je přijímán je italština
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 10 dní
Kypr
- orgánem příslušným k přijetí EZR je ministerstvo spravedlnosti a veřejného
pořádku
- EZR je přijímán v řečtině, turečtině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby jsou 3 dny
za podmínky, že EZR byl vydán před zadržením dané osoby
Litva
- orgánem příslušným k přijetí EZR je generální prokuratura
- EZR je přijímán v litevštině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 48 hodin
po zadržení osoby
Lotyšsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je generální prokuratura
- EZR je přijímán v lotyštině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 48 hodin
Lucembursko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je prokuratura příslušná podle místa zadržení
osoby
- EZR je přijímán ve francouzštině, němčině, angličtině
- Lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 6
pracovních dnů
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Maďarsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je Ministerstvo spravedlnosti – obor
mezinárodního trestního práva
- EZR je přijímán v maďarštině, ve vztahu se ČS EU, které nepřijímají EZR
výlučně ve svém jazyce je možné použít angličtinu, němčinu nebo francouzštinu
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 40 dní
Malta
- orgánem příslušným k přijetí EZR je generální prokuratura
- EZR je přijímán v maltštině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby, pokud je
vložen záznam do SIS, soudem určována, v případě předběžného zadržení za
výjimečných okolností do 48 hodin
Nizozemí
- orgánem příslušným k přijetí EZR je Amsterdamská okresní prokuratura
- EZR je přijímán v holandštině, angličtině nebo jakýkoli jiný úřední jazyk ČS za
podmínky, že je přiložen překlad do anglického jazyka
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je ve vztahu
ke státům účastnícím se na SIS do 23. dne následujícího po zatčení, ve vztahu
k ostatním ČS co nejdříve je to možné
Německo
- orgánem příslušným k přijetí EZR je Spolkové ministerstvo SRN a zemská
ministerstva jednotlivých spolkových zemí, tyto však mohou tuto pravomoc
přenést na státní zastupitelství při zemských soudech nebo na zemské soudy
- EZR je přijímán v jazyce dle zásady vzájemnosti
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 40 dní
Polsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je místně příslušná obvodní prokuratura
- EZR je přijímán v polštině
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- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 48 hodin
Portugalsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je prokuratura při trestní sekci odvolacího
soudu příslušného podle místa pobytu osoby
- EZR je přijímán v portugalštině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je obvykle
10 dní, záleží na uvážení soudu
Rakousko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je místně příslušný zemský soud
- EZR je přijímán v němčině nebo lze použít jakýkoli jiný úřední jazyk ČS, je-li
uplatněna vzájemnost
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 40 dní
Rumunsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je odvolací soud, v jehož obvodu byla
hledaná osoba lokalizována
- EZR je přijímán v rumunštině, angličtině, němčině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je do 48
hodin poté, co byla osoba zadržena, za přítomnosti prokurátora, obhájce
zadržené osoby a tlumočníka
Řecko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je místně příslušný veřejný žalobce, při
odvolacím soudu, v jehož obvodu byla hledaná osoba lokalizována nebo veřejný
žalobce Odvolacího soud v Aténách, není-li pobyt hledané osoby znám
- EZR je přijímán v řečtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 15 dní,
může být prodlouženo na 30 dní
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Slovinsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je místně příslušný okresní soud
- EZR je přijímán v slovinštině, angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 10 dní
Slovensko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je místně příslušná krajská prokuratura
- EZR je přijímán v slovenštině (v případě ČR čeština, v případě Rakouska
němčina, v případě Polska polština)
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 18 dní po
zadržení osoby pro dodání EZR a překladu originálního dokumentu, po marném
uplynutí této lhůty lze propustit osobu z vazby, po uplynutí 40 dnů je propuštění
obligatorní
Španělsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je ústřední vyšetřující soud Národního
soudního dvora
- EZR je přijímán ve španělštině
- ve vnitrostátních právních předpisech není uvedena lhůta pro dodání EZR po
zadržení hledané osoby, ale příslušné orgány vyžadují dodání EZR co nejdříve je
to možné a nejdéle do 10 dnů
Švédsko
- orgánem příslušným k přijetí EZR je mezinárodní komora (oddělení) místně
příslušné okresní prokuratury
- EZR je přijímán v švédštině, norštině, dánštině, angličtině
- k předání EZR po zadržení hledané osoby musí dojít co nejdříve je to možné
(obvykle několik dní dle rozhodnutí prokurátora)
Velká Británie
- orgánem příslušným k přijetí EZR je Úřad pro boj se závažným organizovaným
zločinem či Skotská korunní prokuratura
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- EZR je přijímán v angličtině
- lhůta, ve které musí dojít k předání EZR po zadržení hledané osoby je 48 hodin
po předběžném zadržení (k tomu dochází jen za výjimečných okolností, pokud
má dojít k zadržení, musí být EZR dodán předem)
uplatnění zásady speciality v předávacím řízení
Zásadně platí, že předanou osobu nelze trestně stíhat pro jiný trestný čin
spáchaný před předáním než ten, pro který byla předána. Tato zásada se neuplatní,
pokud:
1. pokud předaná osoba po svém propuštění neopustila do 45 dnů území ČR,
ačkoli tak mohla učinit anebo se na území ČR vrátila
2. za tento jiný trestný čin nelze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené s omezením osobní svobody nebo vydat zatýkací rozkaz
3. předané osobě hrozí pouze trest peněžitý nebo trest obecně prospěšných prací, i
když je možné je za zákonem stanovených podmínek přeměnit v trest odnětí
svobody
4. předaná osoba souhlasila s předáním do ČR a vzdala se práva na uplatnění
zásady speciality
5. předaná osoba se PO svém předání VÝSLOVNĚ vzdala práva na uplatnění
zásady speciality vůči trestným činům spáchaným před svým předáním
6. příslušný předávající orgán státu dal souhlas se stíháním osoby pro další trestný
čin spáchaný před jejím předáním
dočasné převzetí osoby z jiného členského státu do ČR
Žádost o výslech nebo dočasné převzetí osoby, na kterou vydal EZR, na
území ČR pro účely trestního stíhání dává soudce, který EZR vydal. V žádosti je
třeba uvést úkony, pro které je nutná přítomnost vyžádané osoby a časové
rozmezí, na které je třeba její přítomnost zajistit. Dočasné převzetí je používáno
jen v mimořádných případech.
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4.3. Souběh dvou Evropských zatýkacích rozkazů

V ustanovení § 419 je upravena situace, kdy je na tutéž osobu doručeno více
EZR. Pokud toto nastane, záleží na okamžiku doručení další postup.
Je-li další EZR doručen předtím, než rozhodnutí o předání vydané na základě
EZR, který by doručen jako první, nabude právní moci, je postup následující –
podal-li již státní zástupce návrh dle ustanovení § 411 odst.1, musí tento návrh
vzít zpět a provést předběžné šetření týkající se dalšího došlého EZR. Po jeho
skončení předkládá věc soudu k společnému rozhodování o všech zatýkacích
rozkazech, které byly doručeny před právní mocí původního rozhodnutí o předání
na základě prvého EZR.
Soud v tomto případě rozhoduje dle okolností, závažnosti, míst spáchání
trestných činů, dat vydání EZR a účel, za jakým byly vydány a další rozhodné
skutečnosti.70 Dále by měl vzít do úvahy vazby pachatele k jednotlivým
vyžadujícím státům, rodinné vazby a skutečnost, zda vůči vyžadované osobě je
uplatňována náhrada škody ze strany poškozených a zohlednit zájmy obětí
trestného činu, pro něž je výhodnější, aby trestní řízení probíhalo ve státě, kde
došlo ke spáchání trestného činu.71 Soud může v tomto případě také požádat o
stanovisko Eurojust.72

Soud rozhodne o tom, na základě kterého EZR bude

vyžádaná osoba předána a předání na základě ostatních EZR zamítne.73
Poté, co rozhodnutí soudu o předání na základě jednoho EZR a zamítnutí
zbývajícího nabyla právní moci, soud o této skutečnosti vyrozumí orgány
70

§ 419 odst.1 trestního řádu
srov. Jelínek, J. a kolektiv. Trestní zákon a trestní řád. 26. aktualizované vydání podle stavu
k 1.10.2008. Praha: Linde Praha a.s., 2007. ISBN 978-80-7201-731-7. str.918; nález Ústavního soudu
Pl. ÚS 66/04, publikovaný pod č.434/2006 Sb. a Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§
180 až 471). 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0.
str.2750
71

72

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV, článek 17
73
rozhodnutí o zamítnutí sbíhajících se EZR vyplývá z povahy věci, nicméně nemá oporu ve výslovném
ustanovení trestního řádu, a to ani v § 419, ani v §411 odst.6, který důvody pro předání stanoví taxativně
a na procesní situaci, jejíž podstatou je konkurence zatýkacích rozkazů, nepamatuje – Šámal, P. a
kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až 471). 6. doplněné a přepracované vydání. Praha:
C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0, str.2750
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vyžadujících států včetně odůvodnění, proč nevyhověl jejich žádosti o předání,
není-li tento důvod patrný z odůvodnění rozhodnutí.
Pokud je další EZR doručen po právní moci rozhodnutí o předání na
základě prvého EZR, další EZR je v takovém případě vrácen do vyžadujícího
státu bez toho, aby o něm bylo rozhodováno soudem.

4.4. Souběh evropského zatýkacího rozkazu a žádosti o vydání

K souběhu může dojít pouze za podmínky, že rozhodnutí soudu o
přípustnosti předání na základě EZR nebo rozhodnutí o přípustnosti vydání není
dosud pravomocné. V takovém případě rozhoduje na návrh státního zástupce soud
o přípustnosti vydání i předání, jsou-li obě varianty dle rozhodnutí soudu
přípustné, předkládá se věc Ministerstvu spravedlnosti, které rozhodne o tom, zda
bude vykonán EZR nebo zda bude vyhověno žádosti o vydání. Ministerstvo
spravedlnosti je v této situaci příslušným orgánem dle článku 16 odst.3 RR o
EZR. Soud rovněž informuje orgán, který vydal EZR o skutečnosti, že byla
doručena rovněž žádost o vydání, o tom, jak rozhodl a že věc byla předložena
Ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí, které rozhodnutí soudu bude vykonáno.
Ministr spravedlnosti musí rozhodnout o obou rozhodnutích, výsledkem je buď
rozhodnutí o přednostním vykonání EZR nebo rozhodnutí o přednostním
vyhovění žádosti o předání.74

4.5. Shrnutí
4.5.1. předávání a vydávání z České republiky
V daném řízení se jedná o předání/vydání osoby, která spáchala jednání,
které by mohlo být trestným činem na území státu, který požaduje předání/vydání
a tato osoba se nachází na území České republiky. V případě vydávacího řízení se
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v tomto případě je třeba zrušit rozhodnutí soudu o přípustnosti předání, pokud ministr rozhodl o
přednostním vykonání EZR, rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání není třeba rušit – Šámal, P. a
kolektiv. Trestní řád: komentář. Díl II. (§ 180 až 471). 6. doplněné a přepracované vydání. Praha:
C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0. str.2752, 2753
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nesmí jednat o občana ČR nebo osobu, které je přiznáno postavení azylanta,
v předávacím řízení je tato podmínka omezena, v zásadě lze občana ČR předat do
cizího státu.
V obou případech je určena určitá hranice společenské nebezpečnosti činu,
která je promítnuta v určité minimální výši hrozící trestní sazby, požadavku
oboustranné trestnosti činu nebo délce trestu odnětí svobody v případě
vydání/předání za účelem výkonu trestu. Pouze v předávacím řízení je ale u
určitých kategorií jednání odstraněn princip přezkoumání oboustranné trestnosti
jednání.
Orgánem příslušným k přijetí žádosti je v řízení o vydání Ministerstvo
spravedlnosti nebo NSZ. Orgánem příslušným k přijetí žádosti o předání je
příslušným orgánem krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu byla zadržena
nebo v jehož obvodu má pobyt osoba, o jejíž předání jde. V předávacím řízení
může být EZR doručen i Ministerstvu spravedlnosti či NSZ, ale tyto orgány ho
pouze postoupí příslušnému státnímu zastupitelství, v předávacím řízení mají
ústřední orgány roli pomocnou vůči orgánům justičním.
V obou případech probíhá předběžné šetření, v řízení o vydání je vedeno
státním zástupcem krajského SZ, v řízení o předání je též příslušným k provedení
předběžného šetření státní zástupce krajského SZ, v jehož obvodu má osoba pobyt
nebo v něm byla zadržena. Jsou-li v průběhu předběžného šetření v rámci
předávacího řízení zjištěny skutečnosti, které znemožňují předání, může státní
zástupce vrátit EZR přímo orgánu, který ho vydal. V případě zjištění nemožnosti
předání podává státní zástupce pouze podnět Ministerstvu spravedlnosti k vrácení
žádosti.
V případě, že ve vydávacím řízení souhlasí vyžádaná osoba se svým
vydáním (tzv. zkrácené vydávací řízení), soud o přípustnosti vydání nerozhoduje a
vydání povoluje na návrh státního zástupce Ministerstvo spravedlnosti.
V předávacím řízení i po vyslovení souhlasu osoby s předáním rozhoduje soud.
V předávacím řízení rozhoduje o přípustnosti předání krajský soud,
v jehož obvodu je činné krajské státní zastupitelství, jehož státní zástupce
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vykonával předběžné řízení. Ve vydávacím řízení je k rozhodování o přípustnosti
předání příslušný též krajský soud.
Zatímco v předávacím řízení je rozhodnutí soud o přípustnosti vydání
rozhodnutím konečným, na jehož základě se předání buď realizuje nebe
nerealizuje, ve vydávacím řízení je vydání, je-li soudem vyslovena jeho
přípustnost, ještě podmíněno rozhodnutím ministra spravedlnosti o povolení
vydání. Ve vydávacím řízení tedy zasahuje do mezinárodní justiční spolupráce
orgán moci výkonné, v předávacím řízení se spolupráce realizuje pouze mezi
justičními orgány bez nutnosti jakéhokoli povolení či souhlasu ze strany moci
výkonné.75 V případě vydávacího řízení rozhoduje po povolení vydání ministr
spravedlnosti též o tom, zda dojde k odložení vydání či dočasnému vydání do
vyžadujícího státu, zatímco v předávacím řízení rozhoduje o těchto skutečnostech
příslušný krajský soud.
V případě předávacího řízení jsou stanoveny lhůty, ve kterých musí dojít
k rozhodnutí o předání, zatímco v řízení o vydání lhůty pro rozhodnutí stanoveny
nejsou.
V předávacím řízení jsou taxativně stanoveny důvody, pro které soud
zamítne předání, ve vydávacím řízení jsou důvody pro vyslovení nepřípustnosti
vydání uvedeny v ustanovení § 393. Dle názoru Ústavního soudu vyslovenému
v nálezu Pl. ÚS 66/04 lze jak v případě předávacího, tak v případě vydávacího
řízení aplikovat ustanovení

§ 377 TŘ, týkající se ochrany zájmů státu.

4.5.2. předávání a vydávání do České republiky
V předávacím řízení je předpokladem vydání EZR. EZR může být vydán
poté, co již existuje vnitrostátní rozhodnutí, z něhož plyne omezení osobní
svobody osoby, o jejíž předání se jedná. Ve vydávacím řízení je nutné jednak
vydat MZR a jednak podat žádost o vydání dotčené osoby. Žádost se spolu s MZR
do vyžádaného státu doručuje prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

75

výjimkou je pouze účast Ministerstva spravedlnosti u rozhodování v případě souběhu EZR a žádosti o
vydání dle ustanovení § 420 trestního řádu
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Jakkoli má v řízení o předání soud vydávající EZR taktéž povinnost
doručit ho též Ministerstvu spravedlnosti, tato povinnost má pouze informační
účel. EZR se doručuje přímo příslušnému justičnímu orgánu státu, v němž se
dotčená osoba nachází. V řízení o předání do České republiky tedy ústřední
orgány figurují jako orgány pomocné pro orgány justiční.76
K vydání EZR v přípravném řízení je příslušný soud, jehož příslušnost se
dovozuje od příslušnosti státního zástupce dozorujícího přípravné řízení. V řízení
před soudem je k vydání EZR příslušný předseda senátu soudu příslušného
k projednání a rozhodnutí věci. V tomto případě se tedy může jednat jak o soud
okresní (obvodní), tak o soud krajský (městský) v závislosti na povaze trestného
činu a hranici trestní sazby. K vydání MZR je taktéž příslušný soud, u kterého se
řízení vede.
Předávací řízení se tedy liší od řízení vydávacího v těchto skutečnostech:77
1. lze předat vlastního státního občana
2. na rozhodování o předání se nepodílí ministr spravedlnosti78
3. jsou stanoveny lhůty pro rozhodnutí o předání a pro předání samotné
4. justiční orgány spolupracují, aniž by bylo třeba k zprostředkování této
spolupráce účast ústředního orgánu
5. u určitých typů jednání se nepřezkoumává jejich oboustranná trestnost

76

výjimkou je pouze účast Ministerstva spravedlnosti u rozhodování v případě souběhu EZR a žádosti o
vydání dle ustanovení § 420 trestního řádu
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srovnej Fenyk, J., Kloučková, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. přepracované a
doplněné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2005. ISBN str.190 -199

78

Ministerstvo spravedlnosti se podílí pouze jako pomocný orgán a také v případě souběhu EZR a
žádosti o vydání dle ustanovení § 420 trestního řádu
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5. Kapitola: Postup při aplikaci evropského zatýkacího rozkazu
příslušným orgánem České republiky
Za účelem efektivnějšího využívání Evropského zatýkacího rozkazu byla
Radou EU v červnu 2008 zveřejněna Evropská příručka pro vyplňování formuláře
Evropského zatýkacího rozkazu. Má sloužit převážně pro justiční praxi. Součástí
příručky je v příloze III. také návod na vyplnění formuláře EZR s komentářem.79
Dle tohoto návodu je nutné se soustředit zejména na tyto skutečnosti:
Pro vyplnění formuláře EZR je nutné použít počítač, v případě kolonek ve
formuláři, které nebudou vyplňovány je tuto skutečnost nutné označit či
proškrtnout. Pokud je EZR vydán pro několik trestných činů, je nutné je označit
čísly a toto číslování dodržovat v celém průběhu vyplňování.
Na listu a) formuláře EZR – údaje o totožnosti vyžádané osoby – je nutné
vyplnit co možná nejvíce kolonek.
Kolonku Příjmení je nutné povinně vyplnit, píše se do ní i předcházející úřední
příjmení, toto příjmení se nepřekládá.
Kolonku Jméno je rovněž nutné povinně vyplnit.
V kolonce Případné přezdívky je nutné uvést všechna falešná jména, přezdívky
je třeba uvést do závorek, pokud osoba používá falešnou totožnost, je třeba tuto
skutečnost uvést ve všech kolonkách (tzn. falešná adresa, datum narození)
V kolonce Zvláštní znamení/popis vyžádané osoby je nutné uvést, zda je
osoba nebezpečná nebo zda může být ozbrojena.
List b) je třeba vyplnit s ohledem na to, za jakým účelem je EZR vydán,
zda k zadržení osoby za účelem trestního stíhání, nebo výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného s omezením osobní svobody.
V případě, že původně byl vydán EZR, jehož účelem bylo zadržení osoby
79

srov. The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant. dostupné z: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-03-17)
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z důvodu trestního stíhání, a během doby došlo k tomu, že dotčená osoba byla
odsouzena v nepřítomnosti, je nutné vydat nový EZR. V případě, že je v EZR
vydaném za účelem trestního stíhání vyplňována kolonka b)1 Zatýkací rozkaz
nebo soudní rozhodnutí se stejným účinkem, je rovněž nutné vyplnit kolonku
Horní hranice sazby trestu v listu c)1, další kolonky týkající se případu, kdy je
EZR vydán za účelem výkonu trestu zůstávaní nevyplněné. V případě, že
podkladem pro vydání EZR je odsuzující rozsudek vydaný v nepřítomnosti, tento
není ve většině ČS EU vykonatelný, tudíž je nutné vyplnit EZR stejným
způsobem, jako v případě, že je vydán za účelem trestního stíhání.
Kolonku Vykonatelný rozsudek je třeba vyplnit označením rozsudku
současně s datem, ke kterému se tento rozsudek stal vykonatelným.
V listu c) je nutné uvést údaje o délce trestu (i předpokládaného v případě
vydání EZR za účelem trestního stíhání) a je nutné zohlednit předepsanou délku
trestu odnětí svobody, popř. ochranného opatření spojeného s omezením osobní
svobody. Pokud je zbývající trest kratší než 4 měsíce, ačkoli původní trest byl
delší, doporučuje se EZR nevydávat.

Na listu d) je upraven případ, kdy bylo rozhodnutí vyneseno
v nepřítomnosti vyžadované osoby. Je rozlišován případ, kdy se vyžadovaná
osoba nezúčastnila vynesení rozsudku, ačkoli byla řádně předvolána či jinak
vyrozuměna o této skutečnosti a případ, kdy se tak nestalo. Rozdíl je v tom, že
v druhém případě má možnost využít procesních záruk, které jsou jí nabízeny
v různé podobě ve všech ČS EU. Tento list se používá pouze u EZR vydaných za
účelem zadržení k výkonu trestu. Je rovněž doporučováno uvést údaje o lhůtách
k obnově řízení a jejich běhu.

Na listu e) je kolonka Popis okolností, za kterých byly trestný čin nebo
trestné činy spáchány, včetně doby, místa a míry účasti vyžádané osoby na
trestných činech. Prostor určený pro vyplnění této kolonky není příliš veliký, je
to záměr. Má v ní být uveden krátký a přesný popis skutku a jeho dalších
okolností, protože se jedná o skutky, u nichž se nezjišťuje oboustranná trestnost.
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V dalších případech, kdy se oboustranná trestnost zjišťuje, je prostor vyhrazený na
popis skutku větší.80

Co se týká předání pro trestné činy, spáchané v souběhu, ale které
nesplňují podmínku výše trestní sazby než jaká je předpokládána článkem 2 odst.2
RR o EZR, tato otázka není RR o EZR přímo řešena, jejich začlenění do EZR
však může být důvodem jeho neplatnosti, protože je připuštěno jen v některých
státech. Více EZR vydaných jedním státem, jejichž účelem je předání jedné
osoby, nemá být posuzováno jako případ souběhu více EZR, ačkoli některé ČS
nepřijímají více než jeden EZR z jednoho ČS EU týkající se dané osoby.81

Příručka obsahuje též kapitolu o zasílání EZR do druhého členského státu,
v případě, že je osoba lokalizována v konkrétním ČS EU, zasílá se EZR přímo
příslušnému orgánu tohoto státu, kontakt na nějž lze získat z tzv. Evropského
justičního atlasu a kde jsou uvedeny potřebné informace.

Rovněž je žádoucí prostřednictvím národní centrály SIRENE učinit
záznam v Schengenském informačním systému. Státům, které se na SIS nepodílejí,
se informace předává cestou Interpolu. Na SIS participují všechny ČS EU mimo
Kypru, Velké Británie, Rumunska, Bulharska a Irska.82 V některých ČS ale
záznam v SIS nebo informace z Interpolu nevytváří předpoklad pro zadržení
hledané osoby, je tedy třeba zaslat či případně jinak informovat tento stát o
existenci EZR.

Příručka má být průběžně aktualizována, bude tedy reagovat na vývoj a
případné problémy praxe.
80

Srov. The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant. dostupné z: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-03-17)
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srov. The European handbook on how to issue a European Arrest Warrant. dostupné z: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/polju/EN/EJN757.pdf (cit. 2009-03-17)
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v souvislosti s rozšířením počtu členských států v roce 2004 byl stávající SIS nahrazen systémem
SISone4all, na kterém se od září 2007 podílejí všechny ČS EU mimo výše zmíněných – Novotná, J.
Příručka k vydávání evropského zatýkacího rozkazu – praktická pomoc pro soudce a státní zástupce.
Trestněprávní revue. č. 6. Praha: C.H.Beck, 2008. ISSN
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Závěr

Evropský zatýkací rozkaz je v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních
věcech v rámci Evropské unie jistě krokem vpřed. Ale ačkoli Rámcové rozhodnutí o
evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy uvádí, kdy
má justiční orgán povinnost odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu a
v jakých případech je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu, v České
republice došlo k implementaci těchto důvodů tak, že jak důvody pro obligatorní
odmítnutí, tak důvody pro odmítnutí fakultativní byly do trestního řádu začleněny jako
důvody pro povinné odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu. V důvodové
zprávě návrhu zákona č. 539/2004 je uvedeno, že důvodem takovéto implementace je
obava navrhovatele z toho, aby v praxi nedocházelo k pochybnostem a byl volen
jednotný postup vůči všem obviněným a z tohoto důvodu byly možnosti vrácení a
zamítnutí evropského zatýkacího rozkazu stanoveny jako obligatorní. To se zejména
v případě uvedeném pod ustanovením § 411 odst.6 písm.d) (vyžádaná osoba je v České
republice trestně stíhána za stejný čin, pro který byl evropský zatýkací rozkaz vydán)
nejeví jako příliš šťastné rozhodnutí, protože pokud by zde existovala možnost, aby
soud rozhodl o tom, že dojde k předání osoby k trestnímu stíhání do vyžadujícího státu,
mohlo by to být vzhledem k okolnostem spáchání činu účelným postupem, zvlášť
pokud by byl tento čin ve vyžadujícím státě spáchán a byly by zde další skutečnosti
nasvědčující tomu, že z důvodu efektivity provedení trestního řízení by toto mělo být
provedeno právě ve vyžadujícím státě. Je chybou, že v tomto případě nemůže soud
rozhodovat právě na základě těchto skutečností a musí předání vyžádané osoby ze
zákona zamítnout. V ostatních případech by také jistě nebylo ohroženo procesní
postavení obviněného, pokud by soud získal možnost zvažovat okolnosti případu a
teprve na jejich základě vydat rozhodnutí o předání či jeho zamítnutí.
Další spornou okolností je uvedení promlčení trestního stíhání nebo výkonu
trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření ve vyžadujícím státě jako důvodu pro
obligatorní vrácení evropského zatýkacího rozkazu státním zástupcem po předběžném
šetření z důvodu zániku trestnosti. Tento důvod není RR o EZR uváděn, v důvodové
zprávě je pouze zmíněno, že se jedná o jeden z případů, kdy je evropský zatýkací rozkaz
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vrácen, neboť je naprosto zřejmé, že jej nelze realizovat. U dalších skutečností
uvedených v ustanovení § 409 odst.3 se skutečně jedná o nemožnosti realizace
evropského zatýkacího rozkazu ze zřejmých důvodů (úmrtí vyžadované osoby,
předchozí pravomocné rozhodnutí o předání do jiného členského státu, srov. § 409
odst.3 písm. a – g), ať už hmotněprávních či procesněprávních, ale ve výše zmíněném
případě nevidím důvod, proč by mělo být státním zástupce zjišťováno, zda nedošlo ve
vyžadujícím státě k promlčení činu, protože se jistě nejedná vzhledem k odlišnostem
právních řádů členských států o jednoduchý proces. Zároveň lze s ohledem na
proklamovaný princip vysoké důvěry mezi členskými státy předpokládat, že v případě,
kdy by skutečně ve vyžadujícím státě došlo k promlčení trestního stíhání nebo výkonu
trestu, tak by evropský zatýkací rozkaz nebyl vůbec vydán, a v případě, že by k jeho
vydání došlo a na jeho základě by se uskutečnilo předání vyžádané osoby, bylo by to
důvodem pro rozhodnutí o jejím propuštění vyžadujícím státem. Toto lze vztáhnout ke
všem činům pro které lze vyžadovat předání na základě evropského zatýkacího rozkazu.
K činům, u nichž se nezkoumá jejich oboustranná trestnost Vrchní soud v Praze
vyslovil ve svém usnesení ve věci sp.zn 2 To 94/2006 ze dne 4.12.2006 názor, že jde-li
o předání osoby vyžádané pro trestné činy, u kterých soud nezjišťuje, zda jde o čin
trestný podle práva České republiky (§ 412 odst.1, odst.2 tr.ř.), není soud oprávněn ani
zkoumat otázku promlčení takového činu na území České republiky, tzn. nezkoumá se,
zda nedošlo k zániku trestnosti těchto činů z důvodu promlčení na území České
republiky, natož aby zkoumal, zda nedošlo k zániku trestnosti na území členského státu,
který evropský zatýkací rozkaz vydal. Pokud by tedy měla být výše zmíněná podmínka
pro vrácení evropského zatýkacího rozkazu státním zástupcem pro provedení
předběžného šetření v trestním řádu zachována, bylo by vhodné omezit její rozsah
pouze na trestné činy, které nejsou vyloučeny z přezkoumávání oboustranné trestnosti a
případně ji z trestního řádu odstranit úplně.
Další zajímavou skutečností je zjištění, že v některých členských státech je
podmínkou přijetí evropského zatýkacího rozkazu formulář v pouze jazyce ne zcela
běžně používaném (polština, portugalština, řečtina) a není zde možnost zvolit jinou, pro
mezinárodní justiční spolupráci jistě vhodnější jazykovou verzi. V těchto státech by
jistě bylo vhodnější stanovit ještě další jazykovou alternativu, tato skutečnost by jistě
vedla k usnadnění a zrychlení procesu předávání, ale to už je otázka buď nové
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vnitrostátní právní úpravy v těchto státech, nebo aktivity ze strany orgánů Evropské
unie. Na oficiálních webových stránkách jsou sice přístupné všechny jazykové verze
formulářů evropského zatýkacího rozkazu, ale vyplňovat formulář například v řečtině
může být celkem obtížné.
Největšími výhodami předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu
oproti procesu klasické extradice je stanovení lhůt pro rozhodnutí o výkonu evropského
zatýkacího rozkazu (i když není uvedena sankce, dojde-li k jejich překročení) a
vyloučení ministra spravedlnosti z rozhodování o předání, čímž došlo k zprůhlednění
tohoto procesu na rozdíl od procesu vydávání, kdy ministr rozhoduje o jeho povolení
vždy, je-li soudem rozhodnuto, že vydání je přípustné. Pokud by toto rozhodování
ministra podléhalo přísnějším kritériím, než která jsou uvedena – a pouze
demonstrativně – v ustanovení § 399 a existovala by povinnost toto rozhodnutí
zdůvodnit, bylo by jistě jednodušší považovat toto rozhodnutí za akt suverenity státu a
nikoli jako spíše akt učiněný v politickém zájmu.
Celkově lze hodnotit přínos institutu evropského zatýkacího rozkazu dle RR o
EZR kladně, ale problematickou se může jevit jeho případná rozdílná implementace do
právních řádů členských států, která je v současné době zkoumána a hodnocena Radou
EU. Bylo by vhodné její závěry shrnout, aby bylo možné zjistit, jak se s implementací
RR o EZR vypořádaly ostatní členské státy Evropské unie.
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Seznam zkratek
RR o EZR – Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV
EZR – evropský zatýkací rozkaz
MZR – mezinárodní zatýkací rozkaz
ČS EU – členské státy Evropské unie
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Příloha II
EUROPEAN ARREST WARRANT 1
This warrant has been issued by a competent judicial authority. I request that the person
mentioned below be arrested and surrendered for the purposes of conducting a criminal
prosecution or executing a custodial sentence or detention order.
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European arrest warrant
The reason for my research is to analyze and highlight the facts about passage of
Council framework decision on European arrest warrant and the surrender procedures between
Member States, its contents and implementation into legal orders of member states.
Chapter one describes the history of international judicial cooperation in criminal
matters and the grounds for approval to a suggestion of the idea of European arrest warrant.
Second chapter deals with the content of this framework decision, its realation to international
treaties dealing with judicial cooperation in criminal matters (namely European Convention on
Extradition). In fourth part of this chapter are described dates and relevant legislation on
implementation in each member state with focus on possible limitation of application with
regard to citizenship of the requested person.
In third chapter I illustrate the implementation of this framework decision into legal
order of Czech republic, decision of Constitutional Court about constitutionality of the amended
legislation and its conformity with basic principles of penal law of Czech republic.
Fourth chapter compares the process of classic extradition and extradition on the
grounds of European arrest warrant, the advantages and disadvantages of these procedures.
Chapter five describes the process of filling of the form of European arrest warrant in
the light of the European handbook on how to issue a European arrest warrant.
In conclusions I suggest passage of an amendment of czech penal order to be made and
also unification of demands of member states in the surrender procedures.
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EUROPEAN ARREST WARRANT
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