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Úvod 

 

 Cílem této práce je sjednotit poznatky o přínosu evropského zatýkacího rozkazu 

do justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, poukázat 

na rozdílnost mezi procesem vydávání a předávání a zpřehlednit implementaci 

Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy 2002/584/JVV do právního řádu České republiky a některých jiných 

členských států. 

 

Institut evropského zatýkacího rozkazu na rozdíl od klasického extradičního 

řízení vnesl do oblasti justiční spolupráce v trestních věcech dynamičnost, vydávací 

řízení je nahrazeno jednodušším a rychlejším řízením předávacím a mezi členskými 

státy Evropské unie je vyjádřením vysoké úrovně důvěry. Myšlenka nahradit extradiční 

řízení v rámci Evropské unie řízením předávacím byla přednesena na zasedání Evropské 

rady v říjnu 1999 v Tampere, kde byla také shrnuta v bodě 35. Závěrů tohoto zasedání. 

Po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku v září 2001 a 

následné reakci na boj s terorismem uspíšila Evropská rada zavedení evropského 

zatýkacího rozkazu a 13. června 2002 bylo přijato Rámcové rozhodnutí o evropském 

zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy. 

 

 V první kapitole jsem se zaměřila na vývoj justiční spolupráce v rámci Evropské 

unie. Druhá kapitola je věnována srovnání klasického extradičního řízení a řízení na 

základě evropského zatýkacího rozkazu. V třetí kapitole je rozebráno Rámcové 

rozhodnutí 2002/584/JVV, jeho principy, vztah k jiným právním nástrojům a jeho 

implementace do členských států Evropské unie, především do právního řádu 

Belgického království. Implementace Rámcového rozhodnutí do právního řádu České 

republiky je v rámci této kapitoly rozebrána samostatně v souvislosti s problémy, které 

přinesla na ústavněprávní úrovni. Rozebrán bude rovněž nález Ústavního soudu České 

republiky týkající se této transpozice. Poslední čtvrtá kapitola pak obsahuje návod, jak 

má příslušný justiční orgán České republiky vyplňovat formulář evropského zatýkacího 

rozkazu. 
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1. Kapitola: Vývoj justiční spolupráce v rámci Evropské unie 

 

 Rozšířením volného pohybu osob a pozdějším zavedením občanství Evropské 

unie, které dává každému občanu právo na volný pohyb po celé EU bez omezení, 

vznikla potřeba lepší a silnější justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými 

státy EU. 

 

1.1 Období před vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost 

 

Období před vstupem Amsterodamské smlouvy lze rozdělit na dvě relativně 

samostatné části: 

a) období do založení Evropské unie (do 1. 11. 1993 – vstup Smlouvy o EU 

v platnost) 

b) období od založení Evropské unie do vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost 

(od 1. 11. 1993 do 1. 5. 1999)
1
 

 

1.1.1. Období před založením EU 

 

 Začátky intenzivnější justiční spolupráce členských států Evropské unie 

probíhaly v 70. letech 20. století, v letech 80. pak byla tato spolupráce ještě více 

posilována. 

 

 Základem pro justiční spolupráci byly úmluvy uzavřené v rámci Rady Evropy, 

jejichž kontrahenty byly i nečlenské státy EU. Mezi nejdůležitější smlouvy patří např. 

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959  a  Dodatkový 

protokol k této úmluvě ze 17. 3. 1978. 

 

                                                 
1
 Polák, Přemysl: 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.12 
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 Nejvýznamnější událostí té doby bylo však přijetí tzv. Schengenských dohod – 

Dohody mezi vládami Hospodářské unie Beneluxu, SRN a Francouzské republiky         

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích z 14. 6. 1985 a Úmluva 

k provedení Schengenské dohody z 19. 6. 1990 (Schengenská prováděcí úmluva). 

 

1.1.2. Období po založení EU 

 

 Evropská unie byla založena Smlouvou o Evropské unii (Maastrichtskou 

smlouvou), která byla podepsána 7. 2. 1992 a v platnost vstoupila 1. 11. 1993. Cílem 

této smlouvy bylo rozvíjení těsné spolupráce v oblasti justice a vnitra. 

 

 Unie stojí na 3 pilířích – I. pilíř tvoří Evropská společenství (Evropské 

hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a EURATOM), II. pilíř 

představuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a III. pilíř spolupráci v oblasti 

justice a vnitra. Právní základ II. a III. pilíře tvoří unijní právo, v jehož rámci se rozlišují 

dvě hlavní kategorie pramenů. Jednou z kategorií je primární právo, které zahrnuje ta 

ustanovení Smlouvy o EU, která pouze nemění a nedoplňují zakládající smlouvy ES. 

Druhou kategorií je právo sekundární, které je tvořeno akty orgánů EU. 

 

 Maastrichtská smlouva také určila pravomoci jednotlivých orgánů EU v rámci 

III. pilíře.
2
 

 

 Nejdůležitějším právním aktem tohoto období byla Úmluva o zjednodušeném 

předávacím řízení mezi státy EU z 10. 3. 1995 a Úmluva o vydávání mezi členskými 

státy EU z 27. 9. 1996. Druhá z těchto úmluv je dodatkem k Evropské úmluvě o 

vydávání z roku 1957 a přinesla řadu novinek v procesu vydávání, jako např. omezení 

zásady oboustranné trestnosti, průlom do zásady nevydávání vlastních občanů, 

odstranění pojmu politický trestný čin atd. Ani jedna z těchto úmluv však nevstoupila 

v platnost, neboť vydávání bylo v rámci EU nahrazeno evropským zatýkacím rozkazem. 

                                                 
2
 Polák, Přemysl: 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.15, 16 
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 Významným počinem v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech bylo také   

vydání Společného postupu o vytvoření Evropské justiční sítě z 29. 6. 1998. Na základě 

tohoto postupu měla být v rámci EU přijata určitá opatření umožňující přímé kontakty 

justičních orgánů, zejména v případech závažné trestné činnosti páchané nadnárodními 

zločineckými organizacemi. 

 

1.2. Období od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost 

 

 Smlouva o Evropské unii byla novelizována Amsterodamskou smlouvou ze dne 

2. 10. 1997, která vstoupila v platnost 1. 5. 1999. Amsterodamská smlouva přinesla 

velkou změnu, přeformulovala cíl spolupráce v oblasti III. pilíře – není jím již jen 

„rozvíjet úzkou spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí“ ale podle článku 2 SEU 

v amsterodamském znění je nyní hlavním cílem „zachovávat a rozvíjet Unii jako 

prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení 

s vhodnými opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, 

přistěhovalectví a potírání zločinnosti.“ 

 

Prostor svobody, bezpečnosti a práva lze definovat takto: 

- prostor svobody – představuje zajištění volného pohybu osob na základě 

Schengenských dohod, ochranu základních práv a svobod a ochrany osobních 

údajů 

- prostor bezpečnosti – představuje opatření zaměřená na potírání trestné 

činnosti, zejména terorismu a všech forem organizované trestné činnosti 

- prostor práva (spravedlnosti) – představuje postupné odstraňování rozdílů 

mezi členskými státy v občanskoprávní a trestněprávní oblasti
3
 

 

                                                 
3
 srov. Pikna, Bohumil: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a 

justiční spolupráce). 3. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Linde Praha, 2006. ISBN 80-

7201-619-9, str.133 a 135 
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Další změnou bylo také přesunutí záležitostí týkajících se volného pohybu osob, 

které byly dříve upraveny ve III. pilíři, do I. pilíře. III. pilíř bude nadále věnován pouze 

oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 

 

 V článku 29 SEU je formulován cíl poskytovat občanům EU v prostoru 

svobody, bezpečnosti a spravedlnosti vysokou úroveň ochrany, a to rozvíjením 

společného postupu členských států v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních 

věcech. Tohoto  cíle  se  dosáhne  předcházením  organizovanému  i  neorganizovanému    

zločinu a jeho potíráním prostřednictvím: 

- užší spolupráce policejních, celních a jiných příslušných orgánů členských států 

přímo nebo prostřednictvím Evropského policejního úřadu (Europolu), 

- užší spolupráce justičních a jiných příslušných orgánů členských států (článek 

31 písm. a) – d) a článek 32), 

- sbližování předpisů trestního práva členských států [článek 31 písm. e)], je-li to 

nezbytné. 
4
 

 

1.2.1. Vídeňský akční plán 

 

 Ještě před vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost, vyzvala Evropská rada 

k vypracování Akčního plánu, jak nejlépe provádět ustanovení této smlouvy o vytvoření 

prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Plán byl přijat Evropskou radou 3. 12. 

1998 a skládá se ze dvou částí. První část blíže specifikuje jednotlivé části prostoru 

svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, přičemž dodává, že všechny části spolu souvisí a 

nelze je od sebe oddělit. V části druhé jsou upraveny cíle spolupráce a prostředky 

k jejich dosažení. 

 

 Společným cílem bylo pro oblast policejní a justiční spolupráce v trestních 

věcech, v souladu s Amsterodamskou smlouvou, poskytovat občanům vysokou úroveň 

ochrany a prosazovat vládu práva. Ve Vídeňském akčním plánu tento cíl zahrnoval širší 

                                                 
4
 Polák, Přemysl: 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.24, 25 
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spolupráci mezi orgány aplikujícími právo, naplnění justičního prostoru, v němž justiční 

orgány spolupracují účinněji, rychleji a pružněji, a těsnější spolupráci policejních, 

justičních a jiných orgánů při prevenci a boji proti trestné činnosti.
5
 

 

 K realizaci tohoto cíle měla být přijata dvojí opatření, do dvou a do pěti let od 

vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost: 

- zdokonalení Evropské justiční sítě  

- dokončení úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy 

EU a jejího dodatkového protokolu a jejich provedení co nejdříve 

- usnadnění vydávání mezi členskými státy EU účinným provedením  dvou úmluv            

o vydávání přijatých na základě Smlouvy o EU 

- usnadnění a urychlení přeshraniční spolupráce 

 

1.2.2. Závěry z Tampere 

 

 Na zasedání předsednictva Evropské rady 15. – 16. 10. 1999 v Tampere byl 

přijat dokument nazvaný Závěry z Tampere. Je složen z pěti částí – úvodní nazvané „Na 

cestě k Unii svobody, bezpečnosti a spravedlnosti: mezníky z Tampere“ a čtyř 

zvláštních: 

A. Společná azylová a migrační politika EU 

B. Skutečný evropský prostor spravedlnosti  

C. Boj proti kriminalitě v rámci celé unie  

D. Silnější působení navenek  

 

Bod 5. úvodní části stanoví, že: „k tomu, aby bylo možno užívat svobody, je 

zapotřebí skutečného prostoru spravedlnosti, v němž lidé mají k soudům a dalším 

orgánům v kterémkoli členském státě přístup stejně snadný jako ve svém vlastním. 

Zločinci nesmějí mít možnost využívat rozdílnosti justičních systémů členských států. 

                                                 
5
 Polák, Přemysl: 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 
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Rozsudky a jiná rozhodnutí se musí respektovat a vykonávat v celé EU, přičemž musí 

být zajištěna základní právní jistota lidí a ekonomických subjektů.“ 

 

 V části B.  nazvané „Skutečný evropský prostor spravedlnosti“ je upraven 

princip vzájemného uznávání rozhodnutí justičních orgánů – Evropská rady klade na 

tuto zásadu velký důraz, podle jejího názoru by se měla stát základem justiční 

spolupráce v rámci EU jak ve věcech občanských, tak trestních. Měla by se týkat 

rozsudků i jiných rozhodnutí justičních orgánů. V bodě 35. této části je pak obsažen 

názor Evropské rady, že by mělo být odstraněno formální vydávací řízení mezi 

členskými státy, pokud jde o osoby prchající po pravomocném odsouzení před 

spravedlností a být nahrazeno předáním těchto osob v souladu s článkem 6 Smlouvy o 

EU. 

 

 V části C. „Boj proti kriminalitě v rámci celé Unie“ je zakotven vznik nového 

útvaru Eurojustu, který by měl usnadnit spolupráci národních policejních a justičních 

orgánů a tím i zjednodušit výkon dožádání. 

 

 Závěry z Tampere postavily na jedno z čelních míst trestní politiky zásadu 

vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech, na jejímž základě má mezi 

členskými státy EU vzniknout nový systém justiční spolupráce v trestních věcech 

založený na základě spolupráce.
6
 

 

1.2.3. Corpus Iuris 

 

 Jedná se o modelový trestní zákoník a trestní řád zpracovaný předními 

evropskými odborníky v první polovině 90. 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 

                                                 
6
 Polák, Přemysl: 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. 33 
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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.
7
 

 

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 

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).
8
 

 

 

 

 

                                                 
7
 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 
8
 srov. Delmas-Marty, M. a kolektiv. CORPUS JURIS – překlad původního textu pro české vydání. 

1.vydání, Brno: Vydavatelství Sypták, 1998. str. 35-36 
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1.2.4 Haagský program 

 

 Haagský program: Posílení svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je výsledkem 

zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 4. a 5. 11. 2004 a bezprostředně navazuje 

na předchozí Závěry z Tampere.  

  

 Na poli justiční spolupráce v trestních věcech stanoví Haagský program tyto 

priority: 

- obecně zlepšení spolupráce omezováním stávajících právních překážek                

a  posilováním koordinace vyšetřování; 

- dokončení souhrnného programu opatření k uplatňování zásady vzájemného 

uznávání rozhodnutí v trestních věcech 

- stanovení minimálních pravidel týkajících se některých aspektů trestního práva 

procesního a sbližování trestního práva hmotného o otázkách zvláště závažné 

trestné činnosti s mezinárodním rozměrem, obojí za účelem usnadnění 

vzájemného uznávání; 

- zajištění řádného fungování Eurojustu náležitou implementací rozhodnutí o jeho 

založení členskými státy, zlepšení práce ze strany Eurojustu, po vstupu Smlouvy           

o ústavě pro Evropu v platnost přijetí evropského zákona o Eurojustu.
9
 

 

1.2.5. Shrnutí 

  

 Do vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost byla spolupráce v trestních 

věcech mezi členskými státy uskutečňována na základě mezinárodních smluv. 

Amsterodamská smlouva zavedla nové právní akty v rámci III. pilíře. Dřívější společné 

postupy byly nahrazeny rámcovými rozhodnutími, jejich právní povaha však zůstala 

stejná, po formální stránce právních aktů tedy nedošlo k žádné změně.
10

 

                                                 
9
 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.32 
10

 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.33 
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1.2.6. Lisabonská smlouva 

 

 Během německého předsednictví Evropské unie v první polovině roku 2007 

byly vypracovány zásady Lisabonské smlouvy, která měla nahradit odmítnutou 

Smlouvu o Ústavě pro Evropu (dále „Ústava EU“). Oproti Ústavě EU, která měla 

nahradit dosavadní smlouvy uzavřené mezi členskými státy EU, je Lisabonská smlouva 

koncipována jako dodatky k těmto smlouvám.  Lisabonská smlouva byla podepsána 13. 

12. 2007 v Lisabonu a v platnost vstoupila 1. 12. 2009. Smlouvy přinesla v rámci 

prohlubování evropské integrace a zajištění efektivnosti EU řadu změn. Jednou z 

hlavních změn, která se dotkla oblasti vnitřních věcí, byla likvidace pilířové struktury 

EU. Dříve zasahovala témata vnitřních věcí do I. pilíře (vízová, azylová, 

přistěhovalecká a další politiky týkající se volného pohybu osob) a do III. pilíře 

(policejní a justiční spolupráce v trestních věcech). Podle Lisabonské smlouvy Evropská 

unie vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva. Celá problematika vnitřních věcí a 

justiční spolupráce je zařazena mezi „komunitární“ politiky EU, nicméně výlučná 

odpovědnost členských států v oblasti udržování veřejného pořádku a ochrany vnitřní 

bezpečnosti zůstává nedotčena.
11

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
11

 http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-eu-na-mv-lisabonska-smlouva.aspx 
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2. Kapitola: Vydávání pachatelů trestných činů (extradice), 

právní úprava vydávání a předávání v českém právním řádu 

 

 V průběhu 19. století bylo uzavřeno mnoho mezinárodních smluv o vydávání 

mezi státy tehdejšího „vyspělého“ světa, snahou bylo potrestat nejzávažnější trestnou 

činnost. Nevýhodou však byl velký rozpor mezi jednotlivými smlouvami jednak v jejich 

obsahu, jednak v podmínkách vydávání mezi smluvními státy, neboť docházelo 

k rozdílnému jednání s pachateli shodných nebo podobných činů. V důsledku těchto 

rozporů byla v 50. letech 20. století přijata Radou Evropy mnohostranná mezinárodní 

smlouva o vydávání – Evropská úmluva o vydávání (č. 549/1992 Sb.), jejímž znakem je 

vyloučení nebo omezení vydávání vlastních občanů. 

 

2.1. Pojem extradice 

 

Vydávání (extradice) je aktem záležejícím v odevzdání osoby, jež je v jurisdikci 

státu, na jehož území se osoba nachází (stát dožádaný), státu příslušnému ji stíhat nebo 

na ní vykonat trest (stát dožadující), na jehož území a v jehož jurisdikci byla tato osoba 

obviněna nebo pravomocně odsouzena pro trestný čin.
12

 Pojmem extradice tedy 

rozumíme vydání, případně vyžádání obviněného z jiného státu za účelem trestního 

stíhání nebo za účelem výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Hlavním důvodem extradice je zabránit pachateli trestného činu, aby se vyhýbal 

spravedlnosti útěkem ze státu, v němž spáchal trestný čin. Předpokladem je, že je znám 

pobyt osoby, jež má být vydána. Pachatele je možné vydat pouze tehdy, pokud spáchal 

některý z trestných činů vypočtených v mezinárodní smlouvě.  

 

 

 

                                                 
12

 Fenyk, J., Kloučková, S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 2. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, ISBN 80-7201-527-3, str. 50 
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2.2. Extradiční trestné činy   

 

 Extradiční trestné činy jsou taková jednání, kterým je obecně přisuzován 

závažný důsledek ve smyslu trestního práva.
13

  

 

 Evropská úmluva o vydávání v čl. 2 připouští extradici pro trestné činy, za které 

právní řády obou smluvních stran stanoví trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 

ve výši nejméně jeden rok nebo trest přísnější. Byl-li však již v dožadujícím státě 

pachateli uložen trest odnětí svobody nebo ochranné opatření, je nutné, aby jejich výše 

přesahovala čtyři měsíce. V úmluvě se také uvádí, že pokud je podána žádost o vydání,  

která se týká několika trestných činů  a všechny tyto činy jsou trestné podle právních 

řádů obou smluvních stran a lze za ně uložit trest odnětí svobody nebo ochranné 

opatření, nesplňují však podmínky délky trestu, může dožádaná strana povolit vydání i 

pro tyto trestné činy. 

 

 Každá smluvní strana Evropské úmluvy o vydávání podle vlastní úvahy předává 

generálnímu tajemníkovi Rady Evropy při uložení ratifikační listiny nebo listiny o 

přístupu buď seznam trestních činů, pro které se vydávání povoluje, nebo seznam těch, 

pro které je vyloučeno. Zároveň uvádí ustanovení právních předpisů, které povolují 

nebo vylučují vydávání. Generální tajemník pak zasílá tyto seznamy ostatním 

signatářům. Jestliže právní řád některé ze smluvních stran dodatečně vyloučí vydávání 

pro další trestné činy, tato smluvní strana o tom informuje generálního tajemníka. 

Generální tajemník to sdělí ostatním signatářům. Kterákoliv strana, která využije práva 

tohoto práva, může kdykoliv použít tuto Úmluvu i na trestné činy, které byly z ní 

vyloučeny. Bude informovat o těchto změnách generálního tajemníka Rady, který je 

sdělí ostatním signatářům.
14

  

 

                                                 
13

 Fenyk, J., Kloučková, S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 2. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, ISBN 80-7201-527-3, str. 52 
14

 Fenyk, J., Kloučková, S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 2. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, ISBN 80-7201-527-3, str. 55 
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2.3. Trestné činy vyloučené z extradice 

 

 Z extradice jsou vyloučeny trestné činy politické, vojenské, fiskální a tiskové, 

ačkoli trestné činy tiskové nejsou výslovně v Evropské úmluvě o vydávání uvedeny. Při 

nedostatku právní úpravy se zřejmě bude vycházet ze zásady vzájemnosti. 

 

2.3.1. Trestné činy politické 

 

 Politické trestné činy jsou trestné činy vyloučené z extradice, které náleží mezi 

vnitrostátně postihovaná politická protiprávní jednání a jejichž skutková podstata 

spočívá v útoku na stávající politické uspořádání v zemi, ve které byly spáchány a 

související trestné činy, které byly spáchány se záměrem dosáhnout určitého politického 

cíle. Nepůjde o politický trestný čin, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je 

příslušný stát vázán.
15

  

 

 V konkrétním případě je nutné posoudit povahu činu, osobu pachatele a její 

poměr k dožadujícímu státu, zejména to, zda je pachatel odpůrcem politiky 

dožadujícího státu.  

 

2.3.2. Trestné činy vojenské 

 

 Evropská úmluva o vydávání v článku 4 stanoví: „Vydávání pro trestné činy 

vojenské, které nejsou obecnými trestnými činy, je vyloučeno z působnosti této Úmluvy.“ 

Vojenskými trestnými činy se rozumí trestné činy vojáků jako zvláštních subjektů 

porušujících vojenské, resp. služební povinnosti. 

 

 

                                                 
15

 Fenyk, J., Kloučková, S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 2. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, ISBN 80-7201-527-3, str. 61 
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2.3.3. Trestné činy fiskální 

 

 Článek 5 Evropské úmluvy stanoví ve svém prvním odstavci: „Vydávání 

ohledně trestných činů souvisejících s daněmi, cly, poplatky a devizovými předpisy bude 

mezi smluvními stranami povoleno v souladu s touto Úmluvou, jestliže čin, o který se 

jedná, odpovídá podle právního řádu dožádané strany trestnému činu stejné povahy.“ 

Odstavec druhý pak dodává: „Vydání nemůže být odmítnuto pouze z důvodu, že právní 

řád dožádané strany neukládá stejný druh daní nebo cel nebo neobsahuje daně, cla, 

poplatky nebo devizové předpisy stejného druhu jako právní řád dožadující strany.“ 

 

2.4. Zásady vydávacího řízení 

Podmínka speciality 

Vyžadující stát je oprávněn potrestat vydanou osobu jen pro konkrétní 

(speciální) trestný čin, pro který mu byla vydána. Tuto podmínku je možné porušit jen 

v tom případě, kdy vydávající stát dodatečně poskytne souhlas ke stíhání této osoby                 

i pro jiné skutky. 

 

Podmínka oboustranné trestnosti  

 Touto podmínkou se rozumí možnost stíhat a potrestat pachatele trestného činu 

v obou smluvních státech, tedy jak ve státě vyžadujícím i státě vyžádaném. Je však 

nutné, aby byly brány na zřetel okolnosti způsobující zánik trestnosti činu.
16

 

 

Podmínka reciprocity (vzájemnosti) 

Reciprocitou se rozumí vzájemnost států při vydávání pachatelů, není možné, 

aby jeden ze dvou států pachatele trestného činu tomu druhému vydal a druhý ne.  

 

V našem právním řádu je tento princip vymezen v ustanovení § 56 zák. č. 

97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

                                                 
16

 Trestní zákoník uvádí v § 33 jako zánik trestní odpovědnosti účinnou lítost a v § 34 promlčení, jedná se 

o tzv. obecné důvody zániku trestní odpovědnosti. Mezi tzv. zvláštní důvody patří mimo jiné milost 

prezidenta republiky. 
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předpisů, podle kterého „justiční orgány České republiky poskytují na dožádání cizím 

justičním orgánům justiční pomoc za podmínky vzájemnosti; justiční pomoc lze odepřít, 

nespadá-li provedení dožadovaného úkonu do pravomoci dožadovaného českého 

justičního orgánu nebo žádá-li se o provedení úkonu, který se příčí českému veřejnému 

pořádku“; náleží-li však jeho provedení do pravomoci jiného justičního orgánu nebo do 

pravomoci jiných českých orgánů, bude dožádání postoupeno k vyřízení orgánu k tomu 

povolanému.
17

 

 

2.5. Procesní právo extradiční a právní úprava vydávání v českém 

právním řádu 

 

  Extradičním procesním právem se rozumí souhrn procesních opatření, která 

upravují postup vydávání ve státě dožadujícím i dožádaném. Obsahuje prvky řízení 

trestního i správního. V extradičním řízení konaném v České republice vystupují jak 

orgány moci výkonné tak soudní. 

 

 Proces vydávání je v českém trestním právu upravený v hlavě XXV., oddílu 

druhém trestního řádu. Je zde upraveno jak vydání obviněného do cizího státu, tak i 

jeho vyžádání z ciziny. 

 

2.5.1. Vyžádání obviněného z cizího státu v českém právním řádu 

  

 Jde o případ, kdy se obviněný ze spáchání trestného činu nachází v cizině. 

Oprávněným orgánem, který může vyžádat obviněného z cizího státu je Ministerstvo 

spravedlnosti. Jeho výlučná pravomoc v této oblasti vyplývá z mezinárodního práva 

upravujícího vydávací řízení, neboť subjektem extradičního práva je pouze stát, 

zastupovaný svou vládou, nikoli soud.
18

 Ministerstvo tak činí na žádost soudu, který 

vydal mezinárodní zatýkací rozkaz. 

 

                                                 
17

 , Fenyk, J., Kloučková, S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 2. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, ISBN 80-7201-527-3 str. 72 
18

 Jelínek, Jiří a kolektiv: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2.aktualizované 

vydání podle stavu k 1. 12. 2011. Praha: Leges, 2011, str. 1050 
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 Pokud lze důvodně přepokládat, že obviněný nebude z cizího státu vydán, 

Ministerstvo spravedlnosti o této skutečnost informuje neprodleně soud, který 

mezinárodní zatýkací rozkaz vydal. Soud může po přezkoumání důvodů, pro které lze 

očekávat, že obviněný nebude z cizího státu vydán, mezinárodní zatýkací rozkaz zrušit. 

 

Vyžádat obviněného z cizího státu je možné pouze na základě mezinárodního 

zatýkacího rozkazu, který vydá předseda senátu nebo soudce příslušného soudu, a to 

tehdy, jsou–li  splněny následující podmínky: 

a) zdržuje-li se obviněný v cizím státě, nebo je-li důvodné podezření, že se v něm 

zdržuje,
19

 a 

b) je-li třeba ho vyžádat 

 

V přípravném řízení vydá mezinárodní zatýkací rozkaz soudce na návrh státního 

zástupce. 

  

Obsahové náležitosti mezinárodního zatýkacího rozkazu jsou: 

a) pro účely vyžádání obviněného z cizího státu 

1. identifikace orgánu, který mezinárodní zatýkací rozkaz vydal a spojení 

na něj, 

2. identifikace obviněného,  

3. vylíčení skutkového děje s přesným vyznačením doby, místa a způsobu 

spáchání, 

4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných 

zákonných ustanovení, včetně stanovené trestní sazby pro daný trestný 

čin, 

5. ustanovení o promlčení a popis úkonů ovlivňujících uplynutí promlčecí 

doby, pokud od spáchání trestného činu do vydání mezinárodního 

zatýkacího rozkazu uplynula doba delší než 3 roky. 

 

b) pro účely vydání obviněného do cizího státu 

                                                 
19

 postačí vysoký stupeň pravděpodobnosti. Šámal, P.: Trestní řád: komentář. Díl II., 6., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: Beck, 2008, ISBN 978-80-7400-043-0, str. 2637 
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1. identifikace orgánu, který mezinárodní zatýkací rozkaz vydal a spojení 

na něj, 

2. identifikace obviněného, 

3. vylíčení skutkového děje s přesným vyznačením doby, místa a způsobu 

spáchání, 

4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných 

zákonných ustanovení, včetně stanovené trestní sazby pro daný trestný 

čin, 

5. údaje o soudu, který odsouzeného odsoudil, 

6. údaje o druhu trestu, 

7. údaje o způsobu zajištění práv obhajoby obviněného v řízení, pokud byl 

rozsudek vydán v řízení proti uprchlému nebo v jeho nepřítomnosti, 

s připojením znění § 306a
20

 

8. ustanovení o promlčení a popis úkonů ovlivňující uplynutí , pokud od 

právní moci rozsudku do vydání mezinárodního zatýkací rozkazu 

uplynula doba delší než 5 let 

9. připojený originál nebo opis rozsudku s doložkou právní moci 

 

Formální náležitosti mezinárodního zatýkacího rozkazu jsou: 

1. podpis soudce, který jej vydal 

2. otisk kulatého razítka soudu 

3. překlad mezinárodního zatýkacího rozkazu vyhotovený tlumočníkem 

 

Mezinárodní zatýkací rozkaz nelze podle § 385 TŘ vydat, jestliže: 

1. je pravděpodobné uložení jiného trestu než nepodmíněného trestu odnětí 

svobody nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody kratšího než 4 měsíce 

                                                 
20

 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 osmi dnů od doručení rozsudku soud prvního stupně takový rozsudek zruší a v rozsahu 

stanoveném v odst.1 se hlavní líčení 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.“ 
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2. trest odnětí svobody, který má být vykonán nebo jeho zbytek je kratší než 4 

měsíce 

3. vydáním by České republice vznikly náklady nebo důsledky zjevně nepřiměřené 

veřejnému zájmu na trestním stíhání anebo na výkonu trestu odnětí svobody 

osoby, o jejíž vydání jde 

4. vyžádáním z cizího státu by byla osobě, o jejíž vydání jde, způsobena újma 

zjevně nepřiměřená významu trestního řízení anebo následkům trestného činu, 

zejména s ohledem na její věk, sociální postavení anebo rodinné poměry  

   

Na žádost předsedy senátu nebo soudce soudu příslušného pro vydání 

mezinárodního zatýkacího rozkazu, může Ministerstvo spravedlnosti požádat orgány 

cizího státu o uvalení předběžné vazby na obviněného. Je to však možné pouze 

v případě, že věc nesnese odkladu. Žádost Ministerstva spravedlnosti musí obsahovat 

veškeré náležitosti mezinárodního zatýkacího rozkazu, jakož i prohlášení, že proti 

obviněnému byl nebo bude vydán zatýkací rozkaz a bude následně požádáno o jeho 

vydání. Soud je povinen zaslat Ministerstvu spravedlnosti zatýkací rozkaz opatřený 

překladem nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla Ministerstvu spravedlnosti 

doručena žádost soudu. 

 

Zásada speciality 

 Obviněný, který byl vydán do cizího státu, zde může být stíhán pouze pro trestné 

činy, pro které byl vydán. Tuto zásadu je možné porušit pouze za podmínek uvedených 

v § 389 odst. 1 TŘ: 

1. po svém propuštění z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody se zdržuje na 

území ČR více než 45 dní 

2. opustil území ČR a dobrovolně se vrátil zpět nebo byl na její území dopraven 

z třetího státu zákonným způsobem 

3. dožádaný stát se vzdal uplatnění této zásady nebo udělil dodatečný souhlas 

k trestnímu stíhání pro další činy 

4. obviněný se v řízení o vydání výslovně uplatnění této zásady vzdal, a to buď 

všeobecně  nebo ve vztahu ke konkrétním trestným činům spáchaným před jeho 

vydáním 
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Dočasné převzetí vydávané osoby  

 Pokud dožádaný stát nepředá vydanou osobu na území České republiky 

z důvodu jejího trestního stíhání na území tohoto státu nebo výkonu trestu odnětí 

svobody za jiný trestný čin, než který byl předmětem žádosti o vydání, může předseda 

senátu nebo soudce, který vydal zatýkací rozkaz, požádat Ministerstvo spravedlnosti o 

zajištění dočasného převzetí vyžádané osoby na území ČR za účelem provedení úkonů 

nezbytných pro ukončení trestního stíhání. V žádosti o dočasné převzetí uvede soud 

úkony, pro které je potřebná přítomnost vyžádané osoby na území České republiky, 

jakož i den nebo časové období, na které je potřeba zajistit její přítomnost. 

 

2.5.2. Vydání obviněného do cizího státu v českém právním řádu 

 

 Jde o případ, kdy se obviněný nachází na území České republiky a je 

požadováno jeho vydání do cizího státu. Nesmí však jít o státního občana České 

republiky. Vydávací řízení je zahájeno doručením žádosti orgánu cizího státu o vydání 

osoby z České republiky Ministerstvu spravedlnosti nebo Nejvyššímu státnímu 

zastupitelství. 

 

K žádosti o vydání musí být připojen: 

1. originál nebo ověřená kopie odsuzujícího rozsudku, zatýkacího rozkazu nebo 

jiného rozhodnutí se stejným účinkem 

2. popis skutku, pro který se vydání žádá, včetně jeho právní kvalifikace 

3. znění použitých právních předpisů dožadujícího státu 

 

Podmínky přípustnosti vydání: 

1. oboustranná trestnost činu 

2. horní hranice trestní sazby podle trestního zákona ČR je nejméně jeden rok 

3. při vydání k výkonu již uloženého trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení 

musí činit výše trestu nejméně čtyři měsíce 

 

Vydání je nepřípustné, jestliže například: 
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1. se  jedná o státního občana ČR nebo osobu, které byla v ČR udělena 

mezinárodní ochrana 

2. trestní stíhání nebo výkon trestu odnětí svobody jsou podle právního řádu ČR 

promlčeny 

3. trestní stíhání je nepřípustné v důsledku udělení milosti nebo amnestie 

4. trestný čin má výlučně politický nebo vojenský charakter 

5. trestný čin spočívá v porušení daňových, celních nebo devizových předpisů, 

není-li zaručena vzájemnost 

6. trestný čin byl spáchán na území České republiky
21

 

7. za trestný čin je možné v dožadujícím státě uložit trest smrti, kromě případu, kdy 

se dožadující stát zaručí, že trest smrti nebude uložen 

8. dožadující stát žádá o vydání k vykonání trestu smrti 

9. vyžádaná osoba nebyla za trestný čin podle právního řádu ČR v době jeho 

spáchání trestně odpovědná  

 

Řízení o vydání osoby do cizího státu je složeno ze tří fází. První fází je předběžné 

šetření, druhou fází rozhodování soudu a třetí rozhodnutí ministra spravedlnosti o 

provedení vydání osoby. 

 

Předběžné šetření 

 Oprávněným subjektem provést předběžné šetření je státní zástupce krajského 

státního zastupitelství, jemuž zaslalo žádost cizího státu o vydání Ministerstvo 

spravedlnosti nebo Nejvyšší státní zastupitelství, nebo který se dozvěděl o trestném 

činu, pro který by cizí stát mohl žádat o vydání. Účelem předběžného šetření je zjistit 

přípustnost vydání osoby do cizího státu. Státní zástupce je povinen vyžádanou osobu 

vyslechnout a seznámit ji s důvodem vydání. 

 

Předběžné šetření je zahájeno: 

1. zadržením osoby - jeli-li dán důvod předběžné vazby podle § 396 odst. 1
22

, 

zadržená osoba musí být nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdána 

krajskému soudu, jinak musí být propuštěna na svobodu nebo 

                                                 
21

 Rozhodující je obsah extradiční žádosti cizího státu –Pl.ÚS 49/06 
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2. vyžádáním potřebných zpráv 

 

Ukončení předběžného šetření: 

1. podáním návrhu na rozhodnutí o přípustnosti vydání nebo 

2.  podáním návrhu na vzetí této osoby do vydávací vazby, pokud tato před 

předsedou senátu prohlásí, že souhlasí se svým vydáním do cizího státu 

 

Rozhodování soudu o přípustnosti vydání 

Krajský soud, v jehož obvodu má osoba, o jejíž vydání jde, pobyt nebo byla 

zadržena, rozhoduje o tom, zda je vydání přípustné na základě mezinárodních smluv, 

ministr spravedlnosti pak rozhoduje o povolení vydání.  

 Je-li osoba, o jejíž vydání jde, v předběžné vazbě a soud rozhodne, že její vydání 

není přípustné, rozhodne zároveň o jejím propuštění z předběžné vazby. 

 

Rozhodnutí ministra spravedlnosti o provedení vydání osoby do cizího státu 

Pravomocné rozhodnutí soudu o přípustnosti či nepřípustnosti vydání předloží 

předseda senátu Ministerstvu spravedlnosti, který jej může v pochybnostech nechat 

přezkoumat Nejvyšším soudem. Pouze ministr spravedlnosti je oprávněn povolit vydání 

osoby do cizího státu. Pokud soud rozhodne, že je vydání nepřípustné, nemůže ministr 

vydání povolit, pouze tuto skutečnost oznámí cizímu státu. Ministr však nemusí vydání 

povolit ani tehdy, pokud soud vydání shledal přípustným. Osobu, jejíž vydání ministr 

nepovolil, je nutné propustit z vydávací vazby. 

 

Zjednodušené vydání 

 Souhlasí-li osoba, o jejíž vydání jde, se svým předáním do cizího státu, podá 

státní zástupce po skončení předběžného šetření návrh krajskému soudu na vzetí této 

osoby do vydávací vazby. Souhlas s vydáním musí být dán před předsedou senátu po 

náležitém poučení o následcích spojených s tímto souhlasem a za přítomnosti obhájce. 

Státní zástupce o souhlasu neprodleně informuje dožadující stát. Výhodou 

zjednodušeného vydání je hlavně to, že zde odpadá fáze rozhodování  krajského  soudu 

o přípustnosti či nepřípustnosti vydání. 

                                                                                                                                               
22

 jestliže zjištěné skutečnosti odůvodňují obavu z útěku osoby, o jejíž vydání jde 
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Odložení vydání a dočasné předání osoby 

 Předseda senátu krajského soudu může rozhodnout o odložení vydání osoby, o 

jejíž vydání jde, do cizího státu, pokud je její přítomnost v České republice potřebná 

v souvislosti s jiným trestným činem. Taktéž může povolit dočasné předání osoby, o 

jejíž vydání jde, do dožadujícího státu k výkonu nezbytných procesních úkonů trestního 

řízení. 

 

2.6. Právní úprava předávání v právním řádu České republiky 

 

Proces předávání je v českém trestním právu upravený v hlavě XXV., oddílu 

třetím trestního řádu. Jedná se o ustanovení implementující rámcové rozhodnutí Rady 

Evropské unie 2002/584/JVV o evropském zatýkacím rozkazu a o postupech předávání 

mezi jednotlivými členskými státy, které bylo do českého právního řádu začleněno 

zákonem č. 539/2004 Sb. 

 

2.6.1. Předání z České republiky do jiného členského státu EU 

 

 Předání osob mezi členskými státy Evropské unie se uskutečňuje na základě 

evropského zatýkacího rozkazu. Trestní řád definuje v § 404 evropský zatýkací rozkaz 

jako „zatýkací rozkaz vydaný v souladu s předpisy Evropské unie, který může vydat 

justiční orgán členského státu proti osobě, která se zdržuje v jiném členském státě, je-li 

třeba vyžádat její předání za účelem trestního stíhání nebo k výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ochranného opatření spojeného s omezením svobody.“ 

 

 Subjektem oprávněným k přijetí evropského zatýkacího rozkazu je krajské státní 

zastupitelství, v jehož obvodu má osoba, o jejíž předání jde, pobyt nebo ve kterém byla 

zadržena. 

 

Evropský zatýkací rozkaz může být vydán za předpokladu, že: 

1. osoba může být odsouzena k trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně 12 měsíců, nebo 
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2. osoba byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce nejméně 4 měsíců, anebo 

jí bylo uloženo ochranné opatření spojené s omezením svobody v délce nejméně 

4 měsíců a  

3. existuje pravomocné a vykonatelné vnitrostátní rozhodnutí, na jehož základě 

může dojít k omezení osobní svobody 

 

Obsahové náležitosti evropského zatýkacího rozkazu (§ 405 TŘ): 

1. identifikace obviněného, jeho popis a otisky prstů 

2. identifikace orgánu, který EZR vydal a spojení na něj 

3. údaj o existenci vykonatelného rozsudku nebo jiného vykonatelného rozhodnutí 

se stejným účinkem 

4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných 

zákonných ustanovení 

5. vylíčení skutkového děje 

6. ustanovení o promlčení a popis úkonů ovlivňujících plynutí promlčecí doby, 

uplynulo-li od spáchání trestného činy více než 3 roky 

 

Pro účely vyžádání odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody musí EZR obsahovat: 

1. identifikace obviněného, jeho popis a otisky prstů 

2. identifikace orgánu, který EZR vydal a spojení na něj 

3. údaj o existenci vykonatelného rozsudku nebo jiného vykonatelného rozhodnutí 

se stejným účinkem 

4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných 

zákonných ustanovení 

5. údaj o soudu, který jej odsoudil 

6. údaj o uloženém trestu 

7. údaj o způsobu zajištění práv obhajoby obviněného v řízení, pokud byl rozsudek 

vydán v řízení proti uprchlému nebo v jeho nepřítomnosti s připojením 

ustanovení § 306a 

8. ustanovení o promlčení a popis úkonů ovlivňujících plynutí promlčecí doby, 

uplynulo-li od spáchání činu více než 5 let 
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9. označení skutečnosti, že trestný čin, pro který je žádáno předání, je trestným 

činem, pro který není požadována podmínka oboustranné trestnosti (§ 412 TŘ 

nebo čl. 2 odst. 2 RR o EZR) 

 

Formální náležitosti evropského zatýkacího rozkazu jsou: 

1. EZR musí být vydán justičním orgánem k tomu oprávněným 

2. musí být vydán na předepsaném formuláři 

 

Předběžné šetření 

 Účelem tohoto šetření je zjištění podmínek pro předání na základě evropského 

zatýkacího rozkazu. Provádí jej státní zástupce krajského státního zastupitelství, v jehož 

obvodu má osoba, o jejíž předání jde, pobyt nebo kde byla zadržena. Státní zástupce 

vyžádanou osobu vyslechne a seznámí ji s obsahem evropského zatýkacího rozkazu. 

Upozorní ji také na možnost vyslovení souhlasu s předáním a následky tohoto souhlasu, 

včetně toho, že s vyslovením souhlasu s předáním je spojeno vzdání se uplatnění zásady 

speciality. 

 

 Nastane-li jedna z taxativně vypočtených skutečností uvedených v § 409 odst. 3 

TŘ, vrátí státní zástupce evropský zatýkací rozkaz vyžadujícímu státu: 

1. členský stát žádající o předání i přes opakující výzvy nedoručil evropský 

zatýkací rozkaz 

2. vyžádaná osoba zemřela 

3. vyžádaná osoba není za jednání, pro které je vydán evropský zatýkací rozkaz, 

podle právního řádu České republiky trestně odpovědná vzhledem ke svému 

věku 

4. vyžádanou osobu nelze zadržet pro imunitu 

5. vyžádaná osoba se zdržuje mimo území ČR 

6. evropský zatýkací rozkaz byl doručen po právní moci rozhodnutí 

7. ve vyžadujícím státě došlo k promlčení trestního stíhání 

8. vyžadující stát evropský zatýkací rozkaz odvolal 
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Státní zástupce o ukončení předběžného šetření vyrozumí nejen orgán vyžadujícího 

státu, ale i Policejní prezidium ČR, obhájce vyžadované osoby a Ministerstvo 

spravedlnosti.   

 

 Po skončení předběžného šetření rozhodne o předání osoby do vyžadujícího 

státu příslušný soud na návrh státního zástupce. Příslušným soudem je krajský soud, 

v jehož obvodu působí krajské státní zastupitelství, jehož státní zástupce vykonával 

předběžné šetření. O předání se rozhoduje ve veřejném zasedání. Pokud soud rozhodne 

o předání osoby do cizího státu, je na vyžádanou osobu uvalena předávací vazba. Byla-

li však osoba již během rozhodování o předání v předběžné vazbě, soud rozhodne o 

přeměně této vazby na vazbu předávací. Nebude-li však rozhodnuto o předání vyžádané 

osoby a tato osoba se nachází ve vazbě, musí být rozhodnuto o jejím propuštění. 

 

Případy, kdy soud zamítne předání vyžádané osoby podle § 411 odst. 6 a 7 TŘ: 

1. čin není oboustranně trestný, pokud nejde o jednání, které jsou výjimkou ze 

zásady oboustranné trestnosti (§ 412 TŘ)
23

 

2. na trestný čin, pro který je evropský zatýkací rozkaz vydán, se vztahuje amnestie 

nebo je trestní stíhání či výkon trestu promlčeno 

3. vyžádaná osoba byla v ČR nebo cizím státě za tentýž skutek již odsouzena a 

trest byl vykonán 

4. vyžádaná osoba je v ČR trestně stíhána za trestný čin, pro který byl evropský 

zatýkací rozkaz vydán 

5. tato osoba je státním občanem ČR nebo má v ČR trvalý pobyt a před příslušným 

soudem prohlásí, že se odmítá podrobit výkonu trestu nebo ochranného opatření 

ve vyžadujícím státě 

6. není-li poskytnuta záruka vyžadujícím státem, že předanou osobu
24

 vrátí o ČR 

k výkonu trestu odnětí svobody, ochranného léčení nebo ochranné výchovy
25

 

 

                                                 
23

 neplatí to však v případech daní, poplatků, cel nebo měny, kdy nelze odmítnout výkon evropského 

zatýkacího rozkazu z toho důvodu, že právní předpisy ČR neukládají tentýž druh daní, poplatků, cel a 

měny jako právní předpisy vyžadujícího státu 
24

 občana ČR nebo osobu, která má na území ČR trvalý pobyt  
25

 pokud ale tato soba nevyslovila souhlas s výkonem trestu ve vyžadujícím státě 
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Bylo-li o předání osoby k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení 

rozhodnuto v její nepřítomnosti, aniž by byla řádně informována o konání jednání, 

podmíní soud předání tím, že vyžadující stát poskytne této osobě možnost zažádat o 

obnovu řízení a umožní jí přítomnost u tohoto jednání. 

 

 O evropském zatýkacím rozkazu rozhodne krajský soud do 60 dnů od zadržení 

vyžádané osoby. Své rozhodnutí oznámí příslušnému orgánu vyžadujícího státu, 

Policejnímu prezidiu ČR a Ministerstvu spravedlnosti ČR. V případě předání informuje 

soud příslušný orgán vyžadujícího státu o výkonu vazby a její délce, v případě 

odmítnutí předání o důvodech odmítnutí. Ve výjimečných případech je možné 

prodloužit lhůtu pro rozhodnutí soudu, nejdéle však o dalších 30 dní. Nelze-li 

rozhodnout ani v této prodloužené lhůtě, informuje o tom soud příslušný orgán státu, 

který žádá o předání. Neprodleně po odpadnutí překážky bránící rozhodnutí o předání, 

musí soud o této skutečnosti rozhodnout. 

 

Zkrácené předávací řízení 

 Za předpokladu, že vyžádaná osoba před předsedou senátu krajského soudu, 

který je příslušný rozhodnout o jejím předání, prohlásí, že souhlasí se svým vydáním do 

vyžadujícího státu, nekoná se klasické předávací řízení, ale pouze zjednodušené. Tento 

souhlas musí být udělen za přítomnosti obhájce vyžadované osoby a být 

zaprotokolován. Před tím, než osoba souhlas vysloví, musí být za přítomnosti svého 

obhájce poučena o následcích svého souhlasu, včetně vzdání se uplatnění zásady 

speciality. Lhůta pro předání takovéto osoby činí pouze 10 dnů od souhlasného 

prohlášení. 

 

 I přesto, že vyžádaná osoba se svým předáním do jiného členského státu 

souhlasila, může soud zamítnout její předání za podmínek uvedených v § 411 odst. 6 

TŘ: 

1. vyžádaná osoba byla v ČR nebo cizím státě za tentýž skutek již odsouzena 

2. vyžádaná osoba je v ČR trestně stíhána za stejný čin, pro který byl evropský 

zatýkací rozkaz vydán 

3. tato osoba je státním občanem ČR nebo má v ČR trvalý pobyt 
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Zásada speciality  

 Osobu předanou z jiného členského státu EU nelze trestně stíhat či omezit její 

osobní svobodu pro jiný trestný čin než pro ten, pro který byla předána. Zásadu je 

možné porušit za předpokladu, že: 

1. předaná osoba po svém propuštění z vazby či z výkonu trestu odnětí svobody 

neopustila do 45 dnů území ČR nebo se na její území vrátila 

2. za tento jiný čin nelze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření 

omezující svobodu 

3. předané osobě hrozí uložení peněžitého trestu nebo trestu obecně prospěšných 

prací 

4. předaná osoba souhlasila s předáním do ČR a vzdala se práva na uplatnění této 

zásady 

5. předaná osoba se po svém předání výslovně vzdala práva na uplatnění této 

zásady vůči určitým trestným činům spáchaným před svým předáním 

6. orgán předávající vyžádanou osobu udělil souhlas s jejím stíháním pro další 

trestný čin spáchaný před jejím předáním 

  

Dočasné předání vyžádané osoby 

 Tento institut se uplatní tehdy, pokud je evropský zatýkací rozkaz vydán za 

účelem trestního stíhání vyžádané osoby. Na základě žádosti státního zástupce rozhodne 

soud o dočasném předání vyžádané osoby k výkonu nezbytných procesních úkonů 

trestního řízení. Současně rozhodne o lhůtě k vrácení vyžádané osoby do ČR, která 

nesmí být delší než 3 měsíce. Lhůta uvedená v rozhodnutí o dočasném předání může být 

prodloužena, a to i opakovaně. Prodloužení však nesmí být zneužito k jiným účelům, 

než pro které bylo původní dočasné předání povoleno.  

 

Předání vyžádané osoby 

 Poté, co soud rozhodne o povolení předání vyžádané osoby, je nutné předat 

osobu do jiného státu neprodleně, nejpozději do 10 dnů od právní moci rozhodnutí o 

předání. Brání-li tomu okolnosti neovlivnitelné předávajícím státem, dohodnou se 

předávající orgány na nové době předání. Předání se pak musí provést nejpozději do 10 

dnů od nově určené doby předání. 
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Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti 

Je-li předání žádáno pro trestné činy, za které je možno v ČR uložit pachateli 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestné sazby nejméně 3 roky nebo nařídit ochranné 

léčení spojené s omezením svobody v délce nejméně 3 roky a evropský zatýkací rozkaz 

byl vydán pro některý z činů níže vyjmenovaných, soud předá vyžadovanou osobu, aniž 

by ověřoval, zda je takovýto čin trestný i ve vyžadujícím státě. 

 

Výjimka ze zásady oboustranné trestnosti se týká činů uvedených v § 412 odst. 2 

TŘ (čl. 2 odst. 2 RR o EZR):  

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 nedovolenému pobytu  

14. vražda a těžká újma na zdraví 

15. nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi 

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 
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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 a 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  

 

2.6.2.  Předání z jiného členského státu do ČR 

 

 Předseda senátu vydá evropský zatýkací rozkaz, nachází-li se nebo je důvodné 

podezření, že se obviněný z trestného činu nachází na území jiného členského státu 

Evropské unie. V přípravném řízení vydá evropský zatýkací rozkaz soudce na návrh 

státního zástupce. 

 

Evropský zatýkací rozkaz musí obsahovat: 

1. identifikace obviněného, jeho popis a otisky prstů 

2. identifikace orgánu, který EZR vydal a spojení na něj 

3. údaj o existenci vykonatelného rozsudku nebo jiného vykonatelného rozhodnutí 

se stejným účinkem 

4. zákonné pojmenování trestného činu s doslovným zněním příslušných 

zákonných ustanovení 

5. vylíčení skutkového děje 

6. ustanovení o promlčení a popis úkonů ovlivňujících plynutí promlčecí doby, 

uplynulo-li od spáchání trestného činy více než 3 roky 
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Je-li evropským zatýkacím rozkazem vyžadováno předání za účelem výkonu trestu 

odnětí svobody, musí obsahovat kromě údajů 1. až 4 i následující údaje: 

1. údaj o soudu, který jej odsoudil 

2. údaj o uloženém trestu 

3. údaj o způsobu zajištění práv obhajoby obviněného v řízení, pokud byl rozsudek 

vydán v řízení proti uprchlému nebo v jeho nepřítomnosti s připojením 

ustanovení § 306a 

4. ustanovení o promlčení a popis úkonů ovlivňujících plynutí promlčecí doby, 

uplynulo-li od spáchání činu více než 5 let 

5. označení skutečnosti, že trestný čin, pro který je žádáno předání, je trestným 

činem, pro který není požadována podmínka oboustranné trestnosti (§ 412 TŘ 

nebo čl. 2 odst. 2 RR o EZR) 

 

Soud, který jej vydal, ho doručí Policejnímu prezidiu k pořízení záznamu 

v Schengenském informačním systému za účelem zatčení a předání osoby. Stejnopis 

evropského zatýkacího rozkazu doručí soud Ministerstvu spravedlnosti. Pokud je znám 

pobyt obviněné osoby, je rozkaz doručen také příslušnému orgánu předávajícího státu 

v souladu s právním řádem tohoto státu. Evropský zatýkací rozkaz musí být tomuto 

státu doručen v jeho úředním nebo jednom z úředních jazyků, či v jiném jazyce, ve 

kterém jej je předávající stát ochoten přijmout. 

 

2.6.3. Souběh více evropských zatýkacích rozkazů 

 

 Může nastat skutečnost, že po právní moci rozhodnutí o předání vyžádané osoby 

jsou krajskému státnímu zastupitelství doručeny další evropské zatýkací rozkazy 

týkající se téže osoby. O tom, který evropský zatýkací rozkaz bude vykonán, rozhodne 

krajský soud příslušný k rozhodování o předání na návrh státního zástupce krajského 

státního zastupitelství, kterému byly rozkazy zaslány. Při rozhodování musí soud 

přihlížet zejména k okolnostem spáchání trestného činu, datům vydání evropských 

zatýkacích rozkazů a k tomu, zda byly rozkazy vydány za účelem trestního stíhání či 

výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s omezením 

svobody. Těm státům, v jejichž neprospěch rozhodl, zašle své rozhodnutí na vědomí. 
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2.6.4. Souběh evropského zatýkacího rozkazu a žádosti o vydání 

  

 K tomuto případu dojde tehdy, je-li po právní moci rozhodnutí o předání       

vyžádané osoby doručena příslušnému státnímu zastupitelství žádost o vydání téže 

osoby. Na návrh státního zástupce pak příslušný soud rozhodne nejprve o předání a o 

přípustnosti vydání. Pokud soud rozhodne kladně jak o předání, tak i o přípustnosti 

vydání vyžádané osoby, předloží věc předseda senátu krajského soudu Ministerstvu 

spravedlnosti k rozhodnutí, zda bude vyžádaná osoby předána do členského státu 

Evropské unie či zda bude vyhověno žádosti o vydání. Ministr spravedlnosti musí zvážit 

zejména okolnosti spáchání trestného činu, data vydání evropského zatýkacího rozkazu 

a žádosti o vydání a to, zda byly vydány za účelem trestního stíhání či výkonu trestu 

odnětí svobody či ochranného opatření spojeného s omezením svobody. Poté, co ministr 

rozhodne, která ze žádostí bude vykonána přednostně, sdělí své rozhodnutí neprodleně 

krajskému soudu, aby mohl dále postupovat. Je-li přednostně vykonána žádost o vydání, 

rozhodne krajský soud usnesením v neveřejném zasedání o zrušení rozhodnutí o předání 

neprodleně poté, co obdrží sdělení Ministerstva spravedlnosti. Toto usnesení pak soud 

doručí také státnímu zástupci a příslušnému orgánu vyžadujícího státu, který vydal 

evropský zatýkací rozkaz. 

 

2.7. Shrnutí 

2.7.1. Předávání/vydávání z České republiky 

 

 Řízení o předání/vydání se týká osoby, která spáchala trestný čin a nachází se na 

území České republiky. Nepřípustné je vydání státního občana ČR, jakož i osoby, které 

byl v ČR udělen azyl, naopak v případě předání tato překážka neplatí. 

 

 Orgány příslušnými k přijetí žádosti o vydání obviněného je Ministerstvo 

spravedlnosti ČR nebo Nejvyšší státní zastupitelství. K přijetí evropského zatýkacího 

rozkazu je příslušné krajské státní zastupitelství, v jehož obvodě má vyžádaná osoba 

pobyt nebo byla zadržena. Pokud byl evropský zatýkací rozkaz přijat Ministerstvem 

spravedlnosti nebo Nejvyšším státním zastupitelstvem, postoupí jej tyto orgány 

příslušnému krajskému zastupitelství.  



35 

 

 Pro obě tato řízení je shodná nebezpečnost trestných činů, pro které mohou být 

pachatelé předáni/vydáni. Je možné je vést pouze pro trestné činy, za něž je možné 

uložit trest odnětí svobody s minimální výší horní hranice trestní sazby, a činy 

oboustranně trestné. V případě předání však může být zásada oboustranné trestnosti 

prolomena u taxativně vyjmenovaných trestných činů. 

 

 Zda jsou dány podmínky předání/vydání obviněného, je zkoumáno v obou těchto 

případech v tzv. předběžném šetření. Ve vydávacím řízení je zkoumá krajský státní 

zástupce, jemuž zaslalo žádost o vydání Ministerstvo spravedlnosti nebo Nejvyšší státní 

zastupitelství, v předávacím krajský státní zástupce, v jehož obvodu má vyžádaná osoba 

pobyt nebo kde byla zadržena. 

 

 Pokud vyžádaná osoba souhlasí se svým vydáním do cizího státu, neproběhne 

celé vydávací řízení, ale pouze tzv. zjednodušené řízení. V takovém případě bude 

vydání provedeno rovnou, aniž by bylo rozhodnuto o přípustnosti vydání a jeho 

povolení. V předávacím řízení může vyžádaná osoba také souhlasit se svým předáním 

do jiného členského státu, k předání však přesto dojít nemusí, neboť soud může za 

stanovených podmínek předání této osoby zastavit. 

 

 K rozhodnutí o předání je příslušný krajský soud, u něhož působí krajské státní 

zastupitelství příslušné k přijetí evropského zatýkacího rozkazu. Toto rozhodnutí je 

v daném řízení konečné, ať již bylo předání povoleno nebo zamítnuto. V případě 

vydávacího řízení o přípustnosti rozhoduje také krajský soud, jeho příslušnost je však 

dána pobytem osoby, která má být vydána, nebo místem jejího zadržení. Samotné 

vydání povoluje ministr spravedlnosti.  

 

 Předání osoby může soud zamítnout pouze z taxativně vymezených důvodů. 

V řízení o vydání nemůže být žádost o vydání zamítnuta, soud jen může vyslovit její 

nepřípustnost. 
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 K rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu jsou stanoveny lhůty, které je 

možné za určitých podmínek prodloužit. K vyřízení žádosti o vydání žádné lhůty 

stanoveny nejsou. 

 

2.7.2. Předávání/vydávání do České republiky  

 

 Do České republiky je vydávána/předávána osoba, která spáchala trestný čin a 

nachází se na území jiného státu. Předpokladem pro předání vyžádané osoby do 

členského státu EU je evropský zatýkací rozkaz, který je vydán k tomu příslušným 

justičním orgánem, je-li potřeba vyžadovanou osobu trestně stíhat nebo omezit její 

osobní svobodu. Rozkaz je vydán na základě vnitrostátního rozhodnutí, ze kterého 

vyplývá omezení osobní svobody.  

 

 Podmínkou k vydání vyžadované osoby do cizího státu je vydání mezinárodního 

zatýkacího rozkazu a následná žádost Ministerstva spravedlnosti ČR o vydání 

vyžadované osoby.  

 

 Orgánem oprávněným vydat evropský zatýkací rozkaz je předseda senátu soudu, 

který rozhoduje v dané věci. V přípravném řízení je příslušný soudce, který jej vydá na 

základě návrhu státního zástupce, který v daném přípravném řízení vykonává dozor nad 

jeho zákonností. K vydání mezinárodního zatykače je příslušný předseda senátu nebo 

soudce příslušného soudu, u kterého se v tom daném okamžiku vede řízení. 
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3. Kapitola: Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím 

rozkazu a postupech předávání mezi jednotlivými členskými 

státy Evropské unie 2002/584/JVV 

 

 Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání 

mezi jednotlivými státy Evropské unie bylo přijato Radou Evropské unie 13. 6. 2002 

jako jeden ze závěrů zasedání této Rady v Tampere v září 1999. Toto rámcové 

rozhodnutí nahradilo k 1. 1. 2004 formální vydávací řízení neformálním procesem 

předávání. Mezi členskými státy Evropské unie nahrazuje: 

1. Evropskou úmluvu o vydávání ze dne 13. prosince 1957, její Dodatkový protokol 

ze dne 15. října 1975 a Druhý dodatkový protokol ze dne 17. března 1978 

2. Evropskou úmluvu o potlačování terorismu ze dne 27. ledna 1977, pokud jde o 

vydávání 

3. Dohodu mezi 12 členskými státy Evropských společenství ze dne 26. května 1989 o 

zjednodušení a modernizaci způsobů doručování žádostí o vydání 

4. Úmluvu ze dne 10. března 1995 o zjednodušeném postupu vydávání mezi 

členskými státy Evropské unie 

5. Úmluvu ze dne 27. září 1996 o vydávání mezi členskými státy Evropské unie 

6. hlavu III kapitoly 4 Úmluvy ze dne 19. června 1990, kterou se provádí 

Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 o postupném zrušení kontrol na 

společných hranicích 

 

  Evropský zatýkací rozkaz je prvním konkrétním opatřením realizujícím zásadu 

vzájemného uznávání na poli trestního práva. Tato zásada v rámci prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva směřuje k nahrazení tradičních vztahů založených na spolupráci, 

které dosud převažovaly, systémem volného pohybu rozhodnutí justičních orgánů 

v trestních věcech.
26

 

 

                                                 
26

 srov. Články 5 a 6 preambule Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy  (2002/584/JVV) 
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Na rozdíl od extradice je úprava evropského zatýkacího rozkazu charakterizována 

těmito prvky: 

- aplikace principu vzájemného uznávání, která se projevuje v obecné povinnosti 

členských států evropskému zatýkacímu rozkazu vyhovět, pokud se nejedná o 

některý z obligatorních nebo fakultativních důvodů pro odmítnutí; 

- přímá spolupráce justičních orgánů členských států; 

- kratší lhůty pro předání; 

- výrazné oslabení požadavku oboustranné trestnosti; 

- vydávání vlastních občanů; 

- zapojení dalších orgánů: Europol, Evropská justiční síť, Schengenský informační 

systém
27 

 

3.1. Principy Rámcového rozhodnutí 

 

 Nejvýznamnějšími principy, na kterých stojí toto rámcové rozhodnutí jsou: 

Princip justiční kontroly – justiční orgán vykonává kontrolu nad výkonem 

evropského zatýkacího rozkazu tím, že rozhoduje o předání dožádané osoby, úloha 

ústředních orgánů státu je omezena pouze na správní pomoc
28

 

a 

Princip ochrany lidských práv – rámcové rozhodnutí odkazuje v tomto případě 

na základní práva a principy vymezené v čl. 6 Smlouvy o EU. V rámci tohoto 

Rámcového rozhodnutí se jedná zejména o ustanovení článků 12 a 13 preambule, které 

stanoví, že „je vyloučeno předání do státu, v němž hrozí vážné nebezpečí, že předaná 

osoba bude vystavena trestu smrti, mučení nebo jinému ponižujícímu zacházení nebo 

trestu. Žádné ustanovení rámcového rozhodnutí přitom nelze vykládat tak, že je 

zakázáno odmítnutí předání osoby v případě, že jsou na základě objektivních elementů 

dány důvody věřit, že evropský zatýkací rozkaz byl vydán za účelem trestního stíhání a 

potrestání osoby z důvodu jejího pohlaví, rasy, náboženství, etnického původu, 

                                                 
27

 Tomášek, M. et al., Europeizace trestního práva, 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2009. ISBN 

978-80-7201-737-9, str. 341 
28

 srov. Články 8 a 9 preambule Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy  (2002/584/JVV) 
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národnosti, jazyka, politických názorů, sexuální orientace, nebo že postavení této osoby 

může být z těchto důvodů zhoršeno.“ 

 

3.2. Obecný výklad ustanovení Rámcového rozhodnutí 2002/584/JVV 

  

Rámcové rozhodnutí je rozčleněno do čtyř kapitol. 

 

 Kapitola první obsahuje obecné zásady, definici evropského zatýkacího rozkazu, 

podmínky, za nichž lze evropský zatýkací rozkaz vydat, trestné činy, u nichž není 

potřeba ověřovat oboustrannou trestnost, důvody možného a povinného odmítnutí 

výkonu evropského zatýkacího rozkazu, určení příslušnosti vystavujícího                         

a vykonávajícího justičního orgánu, účast ústředního orgánu, jakož i určení obsahu        

a formy evropského zatýkacího rozkazu. 

 

 Kapitola druhá upravuje postup předávání, doručování evropského zatýkacího 

rozkazu, práva vyžádané osoby, vazbu, souhlas vyžádané osoby s předáním, její 

výslech, podmínky pro rozhodování o předání, případy souběhu více evropských 

zatýkacích rozkazů či evropského zatýkacího rozkazu a žádosti o vydání třetího státu, 

lhůty pro rozhodnutí o předání a pro realizaci předání vyžádané osoby a podmínky 

průvozu této osoby. 

 

 Kapitola třetí se zabývá účinky předání. Zahrnuje ustanovení týkající se 

započtení vazby či výkonu trestu odnětí svobody do celkové doby odnětí svobody, která 

má být vyžádané osobě uložena, stíhání za jiné trestné činy, dalšího předání nebo 

vydání do jiného státu, předání předmětů užitých k trestné činnosti, nákladů vzniklých 

s výkonem evropského zatýkacího rozkazu. 

 

  Kapitola čtvrtá pak obsahuje obecná a závěrečná ustanovení, zejména vztah 

tohoto rámcového rozhodnutí k jiným právním nástrojům, ustanovení týkající se 

Rakouska a Gibraltaru a lhůta, do které je nutno provést soulad vnitrostátních předpisů 

s tímto rámcovým rozhodnutím. 
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3.3. Definice Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech předávání mezi jednotlivými členskými státy a podmínky jeho 

aplikace 

 

 Evropským zatýkacím rozkazem se podle článku 1 odst. 1 RR rozumí „soudní 

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.“ 

 

V souladu s článkem 2 odst. 1 RR je nepřekročitelnou podmínkou pro vydání 

EZR délka trestu odnětí svobody, který vyžadované osobě hrozí. EZR lze tedy vydat za 

jednání, za které je možné ve vyžadujícím státě uložit trest odnětí svobody nebo 

ochranné opatření spojené s omezením osobní svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně 12 měsíců, nebo byl-li již rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné 

opatření, v případě trestu nebo ochranného opatření v délce nejméně čtyř měsíců. Je-li 

tedy EZR vydán pro jednání, za která je možné uložit nebo byla uložena tato výše 

trestu, je nutné zkoumat, zda jsou tato jednání oboustranně trestná, tedy jak ve státě 

vystavujícím, tak i vykonávajícím. Přezkum oboustranné trestnosti nenastane, pokud  je 

EZR vydán pro jednání, za které lze ve vystavujícím členském státě uložit trest odnětí 

svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody s horní hranicí 

sazby v délce nejméně tři roky a zároveň se jedná o jedno nebo více z 32 činů taxativně 

vyjmenovaných v článku 2 odst. 2 RR. Pokud však je EZR vydán pro jednání, které 

není uvedeno v tomto článku, ale lze za ně uložit trest odnětí svobody na nejméně 3 

roky, nejedná se o výjimku z přezkumu oboustranné trestnosti a předání může být 

podmíněno tím, zda je toto jednání trestným činem také podle práva vykonávajícího 

členského státu. Rada EU může jednomyslným rozhodnutím po konzultaci 

s Evropským parlamentem tento seznam rozšířit o další kategorie trestných činů.
29

 

 

 

                                                 
29

 Článek  2 odst. 3 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
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3.3.1. Možnosti odmítnutí výkonu EZR 

 

 Rámcové rozhodnutí ukládá v zájmu efektivního působení EZR povinnost 

členským státům EZR vyhovět. Odmítnout jeho výkon je možné jen z důvodů 

uvedených v článcích 3 a 4 RR. Článek 3 stanoví obligatorní důvody odmítnutí výkonu 

EZR: 

1. pokud se na trestný čin, pro který je zatýkací rozkaz vydán, vztahuje ve 

vykonávajícím členském státě amnestie, pokud byl tento stát příslušný ke stíhání 

tohoto trestného činu podle svého vlastního trestního práva; 

2. pokud má vykonávající justiční orgán informace, že vyžádaná osoba byla 

pravomocně odsouzená za stejný čin členským státem za předpokladu, že v 

případě odsouzení byl trest vykonán, právě je vykonáván nebo podle práva 

členského státu, ve kterém byl vynesen rozsudek, ho již nelze vykonat
30

; 

3. pokud osoba, na niž byl evropský zatýkací rozkaz vydán, není podle práva 

vykonávajícího státu vzhledem ke svému věku trestně odpovědná za jednání, pro 

které je zatýkací rozkaz vydán. 

 

Fakultativní důvody pro odmítnutí výkonu EZR jsou uvedeny v článku 4 RR: 

1. pokud jednání, pro které byl vydán evropský zatýkací rozkaz, nepředstavuje 

trestný čin podle práva vykonávajícího členského státu; avšak v případě daní, 

poplatků, cel nebo měny nelze odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu 

z toho důvodu, že právo vykonávajícího členského státu neukládá tentýž druh 

daní, poplatků nebo cel nebo neobsahují stejnou úpravu, pokud jde o daně, 

poplatky, cla a měny, jako právo vystavujícího státu; 

2. pokud osoba, na niž se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, je ve vykonávajícím 

členském státě stíhána za stejný čin, jako je trestný čin, pro který byl evropský 

zatýkací rozkaz vydán; 

                                                 
30

 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. 11. 2010 ve věci C-261/09 – Gaetano Mantello a 

spol.; rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl Oberlandesgericht Stuttgart: „Pokud vystavující 

justiční orgán v odpovědi na žádost o informace na základě svého vnitrostátního práva a při dodržení 

požadavků vyplývajících z pojmu stejný čin, jak je zakotven v čl. 3 odst. 2 rámcového rozhodnutí, 

výslovně konstatoval, že předcházející vnitrostátní rozsudek není konečným rozhodnutím vztahujícím se 

na činy uvedené v tomto zatýkacím rozkazu, a tudíž není překážkou pro trestní stíhání, nemá vykonávající 

justiční orgán žádný důvod ve spojitosti s takovým rozsudkem uplatnit důvod pro povinné odmítnutí 

výkonu evropského zatýkacího rozkazu.“ – Pomahač, R. Evropský soudní dvůr: Meze odmítnutí výkonu 

evropského zatýkacího rozkazu. Trestněprávní revue č. 2. Praha 2011 
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3. pokud justiční orgány vykonávajícího členského státu rozhodly buď nezahájit 

trestní stíhání kvůli trestnému činu, pro který byl evropský zatýkací rozkaz 

vydán, nebo zastavit takové řízení, nebo byl-li v členském státě vynesen proti 

vyžádané osobě za stejné jednání pravomocný rozsudek, který zamezuje dalšímu 

trestnímu stíhání; 

4. jsou-li trestní stíhání vyžádané osoby nebo výkon trestu podle práva 

vykonávajícího členského státu promlčeny a jednání spadá do pravomoci tohoto 

členského státu na základě vlastního trestního práva; 

5. pokud má vykonávající justiční orgán informace, že vyžádaná osoba byla 

pravomocně odsouzena za stejný čin třetím státem, za podmínky, že v případě 

odsouzení byl trest vykonán, právě je vykonáván nebo podle práva státu, který 

vynesl rozsudek, ho již nelze vykonat; 

6. byl-li evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody 

nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, vyžádaná osoba 

se zdržuje ve vykonávajícím členském státě, je jeho státním příslušníkem nebo 

zde má trvalé bydliště a tento stát se zaváže provést výkon trestu odnětí svobody 

v souladu se svým vnitrostátním právem
31

 

7. vztahuje-li se evropský zatýkací rozkaz na trestné činy, které byly podle práva 

vykonávajícího členského státu spáchány zcela nebo zčásti na území 

vykonávajícího členského státu nebo na místě, které se za toto území považuje 

nebo které byly spáchány mimo území vystavujícího členského státu a právo 

vykonávajícího členského státu neumožňuje stíhání za stejné trestné činy, byly-li 

spáchány mimo jeho území. 

 

Odmítne-li justiční orgán členského státu evropský zatýkací rozkaz vykonat, je 

povinen toto své jednání náležitě odůvodnit. Povolí-li naopak jeho výkon, sdělí toto své 

rozhodnutí neprodleně vystavujícímu justičnímu orgánu na základě článku 22 RR. 

 

                                                 
31

 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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Výkon evropského zatýkacího rozkazu může být ve vykonávajícím členském státě 

podmíněn určitými zárukami, uvedenými v článku 5 RR, které musí poskytnout stát 

vystavující evropský zatýkací rozkaz.
32

 

 

3.3.2. Zásada speciality 

 

V článku 27 RR je řešena zásada speciality, uplatňující se také v předávacím 

řízení. Podle tohoto článku nelze osobu, která byla předána, stíhat, odsoudit nebo jinak 

zbavit svobody za jiný trestný čin, než kvůli kterému byla předána a kterého se 

dopustila před svým předáním. Zároveň jsou však stanoveny výjimky z této zásady: 

a) neopustila-li vyžádaná osoba území členského státu, kterému byla předána, ve 

lhůtě do 45 dnů od svého konečného propuštění, i když k tomu měla příležitost, 

nebo vrátila-li se na území tohoto státu poté, co ho opustila; 

b) trestný čin nelze potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením 

spojeným s odnětím osobní svobody; 

c) trestní řízení nevede k uplatnění opatření omezujícího osobní svobodu; 

d) mohl-li by osobě být uložen trest nebo opatření, které nezahrnují odnětí osobní 

svobody, zejména peněžitý trest nebo opatření místo tohoto trestu, i když tento 

trest nebo opatření mohou omezit její osobní svobodu; 

e) pokud osoba souhlasí s předáním a popřípadě se současně zřekla uplatnění zásady 

speciality 

 

                                                 
32

 odst. 1: „byl-li evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo 

ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, které byly uloženy rozhodnutím vyneseným v 

nepřítomnosti, a nebyla-li dotyčná osoba předvolána osobně nebo jinak informována o dnu a místu 

jednání, které vedlo k rozhodnutí vynesenému v nepřítomnosti, může být předání podmíněno tím, že 

vystavující justiční orgán poskytne přiměřenou záruku, že osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací 

rozkaz, bude mít možnost požádat ve vystavujícím členském státě o obnovu řízení a být přítomna 

soudnímu jednání“; odst. 2: „lze-li trestný čin, na jehož základě byl vydán evropský zatýkací rozkaz, 

potrestat doživotním trestem odnětí svobody nebo doživotním ochranným opatřením spojeným s odnětím 

osobní svobody, může být výkon uvedeného zatýkacího rozkazu podmíněn tím, že právní systém 

vystavujícího členského státu umožňuje přezkoumat uložený trestu nebo nařízené opatření na žádost nebo 

nejpozději po 20 letech, nebo udělit milost, o kterou může osoba požádat na základě práva nebo praxe 

vystavujícího členského státu, za účelem upuštění od výkonu tohoto trestu nebo opatření“; odst. 3: „je-li 

osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací rozkaz za účelem trestního stíhání, státním příslušníkem 

vykonávajícího členského státu nebo zde má trvalé bydliště, může být předání podmíněno tím, že osoba 

bude po vyslechnutí vrácena do vykonávajícího členského státu, aby zde vykonala trest odnětí svobody 

nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody uložené ve vystavujícím členském státě“. 
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 Prohlášení o zřeknutí se nároku na uplatnění zásady speciality musí být učiněno 

před příslušnými justičními orgány vystavujícího členského státu a musí být 

zaprotokolováno. Je nutné, aby z tohoto prohlášení bylo zřejmé, že bylo proneseno 

dobrovolně a s vědomým, jaké následky tím budou způsobeny. 

 

3.3.3. Přímý styk a justiční orgány příslušné k vydání EZR 

 

 Rámcové rozhodnutí o EZR přineslo velmi významnou změnu v oblasti 

spolupráce o dorozumívání mezi justičními orgány členských států rozhodujícími o 

výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Tyto orgány mezi sebou budou napříště 

komunikovat přímo bez jakéhokoli zprostředkování jejich styku pomocí ústředních 

orgánů jednotlivých států. Role ústředních orgánů byla tímto omezena na pouhé 

administrativní pomocníky při doručování a přebírání evropského zatýkacího rozkazu a 

další úřední korespondence. Členské státy mohou také učinit jeden nebo více ústředních 

orgánů nápomocnými vnitrostátním justičním orgánům. O možnostech využití těchto 

orgánů informuje členský stát generální sekretariát Rady.
33

 

 

 Příslušnost justičních orgánů členských států je stanovena v článku 6 RR. 

Orgánem vystavujícím evropský zatýkací rozkaz se podle tohoto ustanovení rozumí 

justiční orgán vystavujícího členského státu, který je k tomuto příslušný podle 

vnitrostátního práva vystavujícího státu. Orgánem vykonávajícím evropský zatýkací 

rozkaz je justiční orgán k tomu příslušný podle vnitrostátního práva vykonávajícího 

státu. O příslušnosti konkrétního justičního orgánu informuje každý členský stát 

generální sekretariát Rady.
34

   

 

Evropský zatýkací rozkaz je nutné přeložit do úředního jazyka nebo jednoho 

z úředních jazyků vykonávajícího členského státu, pokud v prohlášení, které uloží na 

                                                 
33

 Článek 7 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
34

 Článek 6  Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
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generálním sekretariátu Rady nestanoví, že bude akceptovat překlad do jednoho nebo 

více úředních jazyků institucí Evropských společenství.
35

 

 

Seznam příslušných zahraničních justičních orgánů je uveden ve Sbírce instrukcí 

a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 66/2004-MO-J/155, o postupu 

soudů ve styku se členskými státy Evropské unie ve věcech trestních, v příloze 5.: 

 

Belgie 

- příslušným orgánem prokuratura při soudu 1. stupně, příslušná podle místa, kde byla 

osoba zadržena nebo kde se zdržuje 

- EZR je přijímán ve francouzštině, nizozemštině nebo němčině 

 

Bulharsko 

- příslušným orgánem je příslušný obvodní soud 

- EZR je přijímán v bulharštině 

 

Dánsko 

- příslušným orgánem je ministerstvo spravedlnosti 

- EZR je přijímán v dánštině, švédštině nebo angličtině 

 

Estonsko 

- příslušným orgánem je ministerstvo spravedlnosti (v naléhavých případech mimo 

pracovní dobu lze kontaktovat estonskou národní ústřednu Interpolu) 

- EZR je přijímán v estonštině nebo angličtině 

 

Finsko 

- příslušným orgánem 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 nebo angličtině 

 

                                                 
35

Článek 8 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 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. 2009-03-

17) 
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Francie 

- příslušným orgánem je prokuratura při odvolacím soudu příslušném podle místa 

zadržení nebo místa bydliště osoby 

- EZR je přijímán ve francouzštině 

 

Irsko 

- příslušným orgánem je ministr pro spravedlnost, rovnost a právní reformu 

- EZR je přijímán v irštině nebo angličtině 

 

Itálie 

- příslušným orgánem je ministerstvo spravedlnosti 

- EZR je přijímán v italštině 

 

Kypr 

- příslušným orgánem je ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku 

- EZR je přijímán v řečtině, turečtině nebo angličtině 

 

 

Litva 

- příslušným orgánem je generální prokuratura 

- EZR je přijímán v litevštině nebo angličtině 

 

Lotyšsko 

- příslušným orgánem je generální prokuratura 

- EZR je přijímán v lotyštině nebo angličtině 

 

Lucembursko 

- příslušným orgánem je prokuratura příslušná podle místa zadržení osoby 

- EZR je přijímán ve francouzštině, němčině nebo angličtině 
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Maďarsko 

- příslušným orgánem je Ministerstvo spravedlnosti – obor mezinárodního trestního 

práva 

- EZR je přijímán v maďarštině a od členských států, které přijímají EZR i v jiném než 

svém jazyce, také ve francouzštině, němčině nebo angličtině 

 

Malta 

- příslušným orgánem je generální prokuratura 

- EZR je přijímán v maltštině nebo angličtině 

 

Nizozemí 

- příslušným orgánem je Amsterdamská okresní prokuratura 

- EZR je přijímán v nizozemštině nebo v angličtině, za předpokladu, že je EZR zaslán 

v jiném jazyce, je nutné přiložit jeho překlad do angličtiny 

 

Německo 

- příslušným orgánem 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 jakémkoli jazyce na základě zásady vzájemnosti 

 

Polsko 

- příslušným orgánem je místně příslušná obvodní prokuratura 

- EZR je přijímán v polštině 

 

Portugalsko 

- příslušným orgánem je prokuratura při trestní sekci odvolacího soudu příslušného 

podle místa pobytu osoby 

- EZR je přijímán v portugalštině 

 

Rakousko 

- příslušným orgánem je místně příslušný zemský soud 
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- EZR je přijímán v němčině, je možné jej však zaslat v jakémkoli jazyce na základě 

zásady vzájemnosti 

 

Rumunsko 

- příslušným orgánem je odvolací soud, v jehož obvodu byla hledaná osoba 

lokalizována 

- EZR je přijímán v rumunštině, němčině nebo angličtině 

 

Řecko 

- příslušným orgánem 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 

 

Slovinsko 

- příslušným orgánem je místně příslušný okresní soud 

- EZR je přijímán ve slovinštině nebo angličtině 

 

Slovensko 

- příslušným orgánem je místně příslušná krajská prokuratura 

- EZR je přijímán ve slovenštině, je-li zaslán z ČR, tak i v češtině, z Rakouska i 

v němčině, z Polska i v polštině 

 

Španělsko 

- příslušným orgánem je ústřední vyšetřující soud Národního soudního dvora 

- EZR je přijímán ve španělštině 

 

Švédsko 

- příslušným orgánem je mezinárodní komora (oddělení) místně příslušné okresní 

prokuratury 

- EZR je přijímán ve švédštině, norštině, dánštině nebo angličtině 
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Velká Británie 

- příslušným orgánem je Úřad pro boj se závažným organizovaným zločinem či Skotská 

korunní prokuratura 

- EZR je přijímán v angličtině 

 

3.3.4. Doručování EZR 

 

 Tato problematika je upravena v článcích 9 a 10 RR o EZR. Je-li justičnímu 

orgánu, který EZR vystavuje, známo místo pobytu vyžadované osoby, může EZR 

doručit přímo justičnímu orgánu, který jej má vykonat. Vystavující justiční orgán může 

také rozhodnout o ohlášení vyžadované osoby v Schengenském informačním systému 

(SIS)
36

, které je postaveno naroveň evropskému zatýkacímu rozkazu. Pokud však 

nastane situace, že vystavující orgán nezná příslušný vykonávající justiční orgán, 

provede potřebné pátrání k získání této informace. Pátrání je možné provést také 

prostřednictvím Evropské soudní sítě. 

 

 Doručování EZR může vystavující stát provádět pomocí telekomunikačního 

systému Evropské soudní sítě nebo jakýmkoli bezpečným prostředkem umožňujícím 

vykonávajícímu orgánu ověřit pravost EZR. Byl-li EZR doručen nepříslušnému orgánu, 

                                                 
36

 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 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). 
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postoupí jej tento neprodleně orgánu příslušnému a informuje o této situaci vystavující 

justiční orgán. 

 

3.3.5. Práva vyžadované osoby 

 

 Dojde-li k zadržení vyžadované osoby na základě EZR, ukládá toto rámcové 

rozhodnutí členským státům zajistit zadržené osobě práva, která jsou vyjmenována 

v článku 11. Jedná se o: 

1. právo na právního zástupce, 

2. právo na tlumočníka a 

3. právo být informován o obsahu evropského zatýkacího rozkazu. 

 

Členský stát, který osobu zadržel, je také povinen poučit ji o tom, že může projevit 

souhlas se svým předáním do vystavujícího členského státu, jakož i o následcích 

takovéhoto souhlasu směřujících ke zkrácenému předávacímu řízení. Pravomocné 

rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu musí být v tomto případě vydáno 

do 10 dnů od udělení souhlasu s předáním.
37

 Souhlas vyžádané osoby s jejím předáním 

nelze odvolat, každý členský stát však může v souladu se svým vnitrostátním právem 

stanovit, že souhlas odvolat lze.
38

 Pokud vyžadovaná osoba se svým předáním 

nesouhlasí, má právo být vyslechnuta vykonávajícím justičním orgánem v souladu 

s právním řádem vykonávajícího státu. 

    

Pokud byl evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem trestního stíhání, je 

vykonávající justiční orgán povinen
39

: 

a) souhlasit s tím, že vyžádaná osoba bude vyslechnuta justičním orgánem za 

přítomnosti osoby jmenované v souladu s právními předpisy vykonávajícího státu, 

podmínky výslechu jsou stanoveny na základě vzájemné dohody mezi vystavujícím 

a vykonávajícím justičním orgánem, nebo 

                                                 
37

 Článek 17 odst. 2  Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
38

 Článek 13 odst. 4 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
39

 Článek 18 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
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b) souhlasit s dočasným přemístěním hledané osoby do členského státu, jehož 

justiční orgán vydal evropský zatýkací rozkaz, přičemž podmínky a doba trvání 

dočasného přemístění bude stanovena na základě vzájemné dohody mezi 

vystavujícím a vykonávajícím soudním orgánem 

 

V případě dočasného přemístění musí mít tato osoba možnost vrátit se do 

vykonávajícího členského státu, aby se účastnila jednání, která se jí týkají a která se 

konají v rámci postupu předávání. 

 

3.3.6. Odložení předání vyžádané osoby, průvoz vyžádané osoby přes členský stát a 

lhůty pro realizaci EZR 

 

Vykonávající justiční orgán může odložit předání osoby z důvodů uvedených v čl. 

24: 

1. aby mohla být vyžádaná osoba stíhána ve vykonávajícím členském státě nebo 

2. aby mohla na jeho území vykonat trest 

 

Tímto orgánem může být vyžádaná osoba také pouze dočasně předána 

vystavujícímu členskému státu za podmínek, které si mezi sebou dohodly justiční 

orgány vystavujícího a vykonávajícího státu. Dohoda musí být vyhotovena písemně a je 

do budoucna závazná pro všechny orgány obou těchto států.
40

 

 

Průvoz
41

 

 Každý členský stát je povinen povolit průvoz vyžádané osoby přes své území za 

účelem jejího předání za podmínky, že bude informován o: 

1. totožnosti a státní příslušnosti osoby, na kterou se vztahuje evropský zatýkací 

rozkaz 

2. existenci evropského zatýkacího rozkazu 

3. povaze a právní kvalifikaci trestného činu 

                                                 
40

 Článek 24 odst. 2 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
41

 Článek 25 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
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4. okolnostech  spáchání trestného činu 

 

Průvoz může odmítnout za předpokladu, že se jedná o jeho státního příslušníka nebo 

osobu, která má na jeho území trvalé bydliště za účelem výkonu trestu odnětí svobody 

nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody ve třetím členském státě 

Evropské unie. Jedná-li se o průvoz za účelem trestního stíhání a vyžádaná osoba je   

státním příslušníkem státu průvozu nebo zde má trvalé bydliště, může být průvoz 

podmíněn tím, že tato osoba bude vrácena do tohoto státu, aby zde vykonala trest odnětí 

svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody uložené ve 

vystavujícím členském státě. 

 

Lhůty
42

 

 Výkon evropského zatýkacího rozkazu je nutné realizovat neodkladně. Jak již 

bylo uvedeno výše, souhlasila-li vyžádaná osoba se svým předáním do jiného členského 

státu, musí být konečné rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu přijato ve 

lhůtě 10 dnů poté, co byl tento souhlas poskytnut. Nesouhlasí-li však tato osoba, mělo 

by být konečné rozhodnutí přijato ve lhůtě 60 dnů od jejího zatčení. Nelze-li tyto lhůty 

v konkrétních případech dodržet, vykonávající justiční orgán o tom neprodleně 

informuje vystavující justiční orgán, současně jej vyrozumí o důvodech bránících 

výkonu EZR. 

 

Pro předání vyžádané osoby je nutné, aby byla předána co nejdříve, nejpozději 

však do 10 dnů po přijetí konečného rozhodnutí o výkonu EZR. Nachází-li se osoba po 

uplynutí této lhůty ve vazbě, musí být propuštěna.  

 

3.4. Vztah Rámcového rozhodnutí k jiným právním nástrojům 

 
 Článek 31 stanoví, že toto Rámcové rozhodnutí nahrazuje mezi členskými státy 

Evropské unie s účinností od 1. ledna 2004: 

                                                 
42

 Články 17 a 23 Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy  (2002/584/JVV) 
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1. Evropskou úmluvu o vydávání ze dne 13. prosince 1957, její Dodatkový 

protokol ze dne 15. října 1975 a Druhý dodatkový protokol ze dne 17. března 

1978 

2. Evropskou úmluvu o potlačování terorismu ze dne 27. ledna 1977, pokud jde o 

vydávání 

3. Dohodu mezi 12 členskými státy Evropských společenství ze dne 26. května 

1989 o zjednodušení a modernizaci způsobů doručování žádostí o vydání 

4. Úmluvu ze dne 10. března 1995 o zjednodušeném postupu vydávání mezi 

členskými státy Evropské unie 

5. Úmluvu ze dne 27. září 1996 o vydávání mezi členskými státy Evropské unie 

6. hlavu III kapitoly 4 Úmluvy ze dne 19. června 1990, kterou se provádí 

Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 o postupném zrušení kontrol na 

společných hranicích 

 

Vyloučením aplikace těchto úmluv ve vztazích mezi členskými státy však není 

dotčena jejich aplikace mezi členskými a nečlenskými státy. Článek 28 odst. 3 

Evropské úmluvy o vydávání totiž stanoví, že je možné vyloučení aplikace 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 Rámcovému rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu 

v jednotlivých členských státech lze tedy považovat za jednotné právní předpisy ve 

smyslu tohoto ustanovení Evropské úmluvy o vydávání. 

  

Pro vyloučení aplikace této úmluvy jsou zde stanoveny 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 strany 

2. požadavek, aby smluvní strany, které mezi sebou vylučují nebo v budoucnosti 

vyloučí aplikaci této úmluvy, o tom informovaly Generálního tajemníka Rady 
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Evropy – datem doručení tohoto oznámení Generálnímu tajemníkovi dochází 

k vyloučení aplikace předmětné úpravy 

 

3.5. Implementace Rámcového rozhodnutí v jednotlivých členských 

státech EU 
43

 

 

Rakousko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 18. 3. 2005 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, které již 

Rámcové rozhodnutí aplikovaly k 1. 5. 2004, mimoto výjimka pro některé skutky 

 

Belgie 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 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 Rámcové rozhodnutí neimplementovaly, do doby, než se tak stane, 

mimoto výjimka pro některé skutky 

 

Kypr 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 24. 5. 2005 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům 

 

                                                 
43

 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 
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Česká republika 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 14. 1. 2005, prováděcí úmluva 

k Rámcovému rozhodnutí je však účinná již od 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 14. 1. 2005 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, které 

rovněž aplikují prováděcí úpravu k Rámcovému rozhodnutí, mimoto výjimka pro 

některé skutky 

 

Dánsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 1. 1. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům 

 

Estonsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 7. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání neprovedeno 

 

Finsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 18. 10. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům 

 

Francie 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 12. 3. 2004 v Paříži a k 13. 3. 

2004 pro zbytek země 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 18. 10. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, pokud je 

Rámcové rozhodnutí proveditelné 
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Německo 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 23. 8. 2008 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 23. 8. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům, 

Evropská úmluva o vydávání a další mezinárodní smlouvy o vydávání jsou však 

aplikovány subsidiárně 

 

Řecko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 9. 7. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání neprovedeno 

 

Maďarsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 27. 5. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům v míře, 

v níž je Rámcové rozhodnutí aplikovatelné 

 

Irsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 15. 10. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům v míře, 

v níž je Rámcové rozhodnutí aplikovatelné 

 

Itálie 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 14. 5. 2005 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 25. 4. 2006 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům 

implicitně 
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Lotyšsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 30. 6. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 3. 1. 2006 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům 

 

Litva 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 28. 7. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům, 

mimoto výjimka pro některé skutky 

 

Lucembursko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 26. 3. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 2. 11. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, které 

implementovaly Rámcové rozhodnutí, mimoto výjimka pro některé skutky 

 

Malta 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 7. 6. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 9. 11. 2005 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům v míře, 

v níž je Rámcové rozhodnutí implementováno 

 

Nizozemí 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 12. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 5. 9. 2005 
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- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči všem členským státům 

 

Polsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 24. 2. 2005 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům v míře, 

v níž je Rámcové rozhodnutí aplikovatelné 

 

Portugalsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 18. 4. 2005 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, které se 

rozhodly pro okamžitou aplikaci Rámcového rozhodnutí 

 

Slovensko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 8. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 28. 7. 2006 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům, které 

implementovaly Rámcové rozhodnutí a aplikují postupy na něm založené, mimoto 

výjimka pro některá ustanovení a některé skutky 

 

Slovinsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 5. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 30. 9. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům v míře, 

v níž je Rámcové rozhodnutí aplikovatelné, mimoto výjimka pro některé skutky 
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Španělsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno ve 

formě obecného prohlášení z 9. 10. 2003 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání obecně stanovenou předností 

právních aktů Evropské unie ve vzájemných vztazích mezi členskými státy 

 

Švédsko 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno 

s účinností k 1. 1. 2004 

- vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči členským státům v míře, 

v níž je Rámcové rozhodnutí aplikovatelné 

 

Spojené království 

- implementace Rámcového rozhodnutí s účinností k 1. 1. 2004 

- oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání provedeno ve 

formě obecného prohlášení s účinností od 14. 5. 1991 

- obecné vyloučení aplikace Evropské úmluvy o vydávání vůči smluvní straně, 

pokud platné zákony Spojeného království a smluvní strany umožní na území obou 

států vzájemný výkon zatýkacích rozkazů vydaných druhou stranou 

 

3.5.1 Shrnutí 

 

 Členské státy postupovaly při vylučování aplikace Evropské úmluvy o vydávání 

značně nejednotně. V Rámcovém rozhodnutí stanovenou lhůtu pro jeho implementaci 

k 1. 1. 2004 dodržela pouze část členských států, další část jej implementovala při svém 

přistoupení k Evropské unii k 1. 5. 2004. K nahrazení Evropské úmluvy o vydávání 

došlo tedy ve vztahu mezi členskými státy postupně, navíc s ohledem na rozdílné 

přístupy členských států (včetně rozdílné implementace) nelze hovořit o jednotném 
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systému předávání mezi členskými státy EU, ale spíše o soustavě dvoustranných vztahů 

mezi členskými státy.
44

 

 

3.5.2. Implementace Rámcového rozhodnutí do právního řádu České republiky 

 

 Na základě přistoupení České republiky k EU mělo být Rámcové rozhodnutí o 

evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi jednotlivými členskými státy 

do našeho právního řádu transponováno v souladu se závazky vyplývajícími ze 

Smlouvy o EU. Česká republika byla povinna implementovat jej k 1. 5. 2004, tedy k 

datu svého přistoupení k EU. Implementace byla prováděna na základě novel trestního 

zákona č. 537/2004 Sb. a trestního řádu č. 539/2004 Sb., které byly přijaty Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR 24. 9. 2004 i proti vetu prezidenta republiky, který 

argumentoval jejich protiústavností.
45

 Účinnosti nabyly 1. 11. 2004. 

 

 Vláda České republiky navrhla současně s návrhy těchto novel i novelizaci 

článku 14 Listiny základních práv a svobod (déle jen Listiny), a to vložením článku 5. 

znějícího: „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.“ Návrh byl však 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zamítnut dne 2. 4. 2004. 

 

Proti předmětným novelám byla podána ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR. 

Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a skupina senátorů Senátu 

Parlamentu ČR podala 26. 11. 2004 návrh na zrušení § 21 odst. 2 TZ a § 403 odst. 2, § 

411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 TŘ
46

 pro jejich údajný rozpor s čl. 1, 

čl. 4 odst. 2, čl. 14 odst. 4 a čl. 39 Listiny.
47

 

                                                 
44

 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.64-68 
45

 srov. Vantuch, P.: Evropský zatýkací rozkaz. Právní rádce 2004, č. 4, str. 61. 
46

§ 21 odst. 2 trestního zákona: „Občan České republiky může být předán jinému členskému státu 

Evropské unie pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.“; 

§ 403 odst. 2 trestního řádu: „Česká republika může předat vlastního občana jinému členskému státu 

Evropské unie pouze za podmínky vzájemnosti.“; 

§ 411 odst. 6 písm.e) trestního řádu: „Soud zamítne předání vyžádané osoby pouze tehdy, jestliže tato 

osoba je státním občanem České republiky nebo má v České republice trvalý pobyt, její předání se 
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Ústavní soud návrh na zrušení napadených ustanovení zamítl.
48

 V odůvodnění 

uvedl, že z článku 1 odst. 2 Ústavy ČR, ve spojení s principem spolupráce, stanoveným 

v článku 10 SES, vyplývá 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 součástí je Listina, přičemž jen některé z nich vedou 

k dosažení závazku, který přijala 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. 

 

 Protiústavnost navrhovatelé spatřovali především v tom, že napadená ustanovení 

umožňují předání občana ČR do členského státu EU, čímž jsou v rozporu s čl. 14 odst. 4 

Listiny, podle něhož občan nesmí být nucen k opuštění své vlasti. Zákaz uvedený 

v tomto článku je jasný a bezpodmínečný. Napadenou úpravou prý dochází k narušení 

státoobčanského vztahu mezi státem a občanem.  

 

Podle Ústavního soudu není toto tvrzení oprávněné, argumentuje tím, že občan 

předaný k trestnímu řízení do členského státu EU zůstává, i v době trvání tohoto řízení, 

                                                                                                                                               
vyžaduje k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení nebo ochranné výchovy a osoba 

před příslušným soudem do protokolu prohlásí, že se odmítá podrobit výkonu tohoto trestu nebo 

ochranného opatření ve vyžadujícím státě; toto prohlášení nelze vzít zpět.“; 

§ 411 odst. 7 trestního řádu: „Je-li předáván stání občan České republiky nebo osoba, která má trvalý 

pobyt v České republice, do vyžadujícího státu k trestnímu stíhání, soud podmíní předání tím, že tato 

osoba bude vrácena k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení nebo ochranné výchovy 

do České republiky, pokud jí bude uložen takový druh trestu nebo ochranného opatření a tato osoba 

po vynesení rozsudku ve vyžadujícím státě nevysloví souhlas s výkonem trestu nebo ochranného 

opatření ve vyžadujícím státě. Takto soud postupuje pouze v případě, že vyžadující stát poskytl záruku, že 

osobu předá do České republiky k výkonu trestu nebo ochranného opatření. Není-li 

vyžadujícím státem záruka poskytnuta, soud předání vyžádané osoby zamítne.“; 

§ 412 odst. 2 trestního řádu: vyjmenovává trestné činy, u kterých je prolomena zásada oboustranné 

trestnosti. 
47

 čl.1: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“; 

čl.4 odst. 2: „Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou 

základních práv a svobod upraveny pouze zákonem.“; 

čl.14 odst. 4: „Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní 

Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.“; 

čl.39: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na 

právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“ 
48

 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, Pl. ÚS 66/04 
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pod ochranou členského státu. Evropský zatýkací rozkaz umožňuje toliko časově 

omezené předání občana k jeho stíhání v členském státě EU pro konkrétní vymezený 

skutek, přičemž po skončení tohoto řízení mu nic nebrání vrátit se zpět (event. k výkonu 

trestu na území ČR). Občan má právo se bránit proti opatřením orgánů činných 

v trestním řízení, při předání podle evropského zatýkacího rozkazu, opravnými 

prostředky, nevyjímaje z toho ani případnou ústavní stížnost. V případě, kdy by 

předáním občana došlo k porušení ústavního pořádku, k jeho předání nedojde.
49

 

 

Ustanovení čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle jehož věty 

prvé má každý občan právo na svobodný vstup na území republiky, a podle věty druhé 

občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti, zcela jistě znemožňuje vyloučit českého 

občana ze společenství občanů České republiky jako demokratického státu, k němuž ho 

váže pouto státního občanství. Ze samotného textu čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv 

a svobod nelze, bez dalších argumentů, jednoznačně odpovědět, zda a nakolik vylučuje 

časově omezené předání občana do členského státu EU pro tam probíhající trestní 

řízení, pokud má právo se po skončení tohoto řízení vrátit do vlasti. Jazykový výklad 

termínu „nucení k opuštění vlasti“ totiž může obsáhnout i takovéto relativně krátkodobé 

předání občana k trestnímu řízení do zahraničí. Časově omezené předání občana 

k trestnímu řízení, probíhajícímu v jiném členském státě EU, podmíněné jeho 

následným opětovným předáním do vlasti, tedy není a nemůže být nucením k opuštění 

vlasti ve smyslu čl. 14 odst. 4 Listiny.
50

 

 

K porušení čl. 14 odst. 4 Listiny by došlo tehdy, pokud by občan byl předán 

k trestnímu stíhání do státu, kde by standardy trestního řízení nesplňovaly požadavky 

kladené na trestní řízení českým ústavním pořádkem, např. v situaci, kdy by bylo reálně 

ohroženo právo občana na spravedlivý proces, případně kdy by občan mohl být 

vystaven mučení nebo jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. 

Standardy ochrany lidských práv, kterými je vázán každý členský stát EU, jsou 

ekvivalentem standardu vyžadovaném v ČR, není tedy důvod domnívat se, že by 

ochrana lidských práv v rámci EU měla nižší kvalitu, než ochrana poskytovaná v ČR. 

Všechny členské státy jsou signatáři Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

                                                 
49

 bod 95 Nálezu ÚS 
50

 bod 61, 71 a 72 Nálezu ÚS 
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svobod, z níž rovněž vychází česká Listina základních práv a svobod. Z toho důvodu 

nemůže být občan významněji dotčen na svých právech tím, že o jeho trestní věci bude 

rozhodováno v jiném členském státě EU na základě evropského zatýkacího rozkazu.
51

 

 

 Protiústavnost je také spatřována v § 412 odst. 2 TŘ, který je v rozporu s čl. 39 

Listiny. Toto ustanovení doslovně přebírá úpravu čl. 2 odst. 2 Rámcového rozhodnutí, 

podle kterého se pro trestné činy vyjmenované v tomto článku pro předání osoby k 

trestnímu řízení do zahraničí nevyžaduje oboustranná trestnost. Tyto činy nejsou nikde 

definovány, navrhovatelé se tedy obávají, že je možné předání českého občana do 

jiného členského státu pro čin, který není podle českého práva trestný. Ústavní soud se 

neztotožnil ani s touto argumentací. Vyšel ze skutečnosti, že § 412 odst. 2 TŘ není 

ustanovením hmotněprávním, v jehož důsledku by došlo k porušení čl. 39 Listiny, nýbrž 

ustanovením procesněprávním. Předání na základě evropského zatýkacího rozkazu není 

uložením trestu ve smyslu čl. 39 a 40 Listiny. 

 

 Osoby podezřelé ze spáchání trestného činu a předané podle evropského 

zatýkacího rozkazu nebudou stíhány pro trestné činy podle § 412 odst. 2 TŘ, ale trestní 

řízení bude vedeno pro trestné činy vymezené v hmotném právu vyžadujícího státu EU.  

Výčet těchto trestných činů obecně odpovídá jednáním, která jsou trestná jak podle 

českého práva, tak i podle práva ostatních členských států s ohledem na společné 

sdílené hodnoty, byť tomu nemusí přesně odpovídat název příslušného trestného činu. 

Předpokládá se, že díky těmto společným hodnotám budou tato jednání trestná ve všech 

členských státech. Přijetím tohoto Rámcového rozhodnutí navíc členské státy souhlasily 

s tím, že všechna tato jednání budou na jeho území trestně stíhána.
52

   

 

 Princip legality podle čl. 39 Listiny nevyžaduje trvat na zásadě oboustranné 

trestnosti jako na nezbytné součásti předávacího procesu. Legalita není opuštěním 

principu oboustranné trestnosti nijak dotčena. Obecně řečeno, požadavek oboustranné 

trestnosti může být, jako pojistka, opuštěn ve vztahu mezi členskými státy EU, které 

mají dostatečnou úroveň vzájemného sblížení hodnot a vzájemné důvěry, jedná se o 

                                                 
51

 bod 85 a 86 Nálezu ÚS 
52

 body 101 až 103 Nálezu ÚS 
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demokratické režimy dodržující principy „rule of law“ a jsou vázány povinností tento 

princip dodržovat.
53

 

 

 Ústavní soud vidí problém v uplatňování zásady teritoriality, jakožto jednom 

z obecně uznávaných legitimních hledisek mezinárodního práva. Tato zásada umožňuje 

státu uplatňovat svou trestní pravomoc pro chování realizované na jeho území, ale také 

pro chování, ke kterému došlo mimo jeho území, ale následky jeho území zasáhly. Při 

řešení tohoto problému vychází Ústavní soud z toho, že předání českého občana nebo 

jiné osoby oprávněně se zdržující na území ČR za účelem trestního stíhání do jiného 

členského státu EU bude pravidelně připadat v úvahu pouze tehdy, pokud k jednání 

znamenajícímu spáchání trestného činu došlo nikoli v ČR, ale i v jiném členském státě 

EU. Pokud dojde ke spáchání trestného činu dílem v zahraničí, dílem v ČR, bude 

připadat v úvahu trestní stíhání v ČR. Tím vznikne překážka pro předání dané osoby 

k trestnímu stíhání do zahraničí
54

, pokud nebude, s ohledem na povahu daného jednání, 

účelnější stíhání v jiném členském státě EU. Podle čl. 4 odst. 7 RR může vykonávající 

justiční orgán odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu tehdy, pokud jde o 

trestný čin, který byl spáchán zcela nebo zčásti na území vykonávajícího členského 

státu nebo na místě, které se za toto území považuje. Toto ustanovení poskytuje 

domácímu justičnímu orgánu možnost uvážení, zda výkon evropského zatýkacího 

rozkazu odmítnou či nikoli. Článek 4 odst. 7 RR sice nebyl výslovně do českého 

právního řádu implementován, ale v souladu s principem ústavně konformní 

interpretace musí český justiční orgán vzít na zřetel důvěru českých státních občanů 

v to, že jejímu právnímu jednání se přikládají právní následky stanovené českým 

právem. Podle § 377 TŘ, implementovaného ve smyslu čl. 4 odst. 7 RR, tedy nebude 

český občan předán do jiného členského státu EU pro podezření ze spáchání trestného 

činu, který měl být spáchán na území ČR, kromě případů, kdy, s ohledem na zvláštní 

okolnosti spáchání trestného činu, je třeba dát přednost provedení trestního stíhání 

v dožadujícím státě.
55

 

 

                                                 
53

 body 107 a 108 Nálezu ÚS 
54

 srov. § 411 odst. 6 písm. d) TŘ 
55

 body 109 až 112 Nálezu ÚS 
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 Specifickou kategorii, spadající pod zásadu teritoriality, představují trestné činy 

distanční, které teoreticky připouštějí, že důsledky jednání, k němuž dojde v ČR, mohou 

v jiném členském státě EU naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Ústavní soud 

v tomto případě připouští, že by mohla být aplikace evropského zatýkacího rozkazu 

v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zejména v případě, že by distanční delikt byl 

trestným činem podle práva dožadujícího státu, nebyl by však trestným činem podle 

českého trestního práva. V takovém případě by nastoupila aplikace § 377 TŘ, 

obsahující mechanismus, jak předejít neústavním důsledkům evropského zatýkacího 

rozkazu. I když tedy mohou být napadená ustanovení TŘ aplikována protiústavně, není 

takováto hypotetická málo pravděpodobná situace důvodem pro jejich zrušení. 

Mnohokrát již bylo v judikatuře Ústavního soudu uvedeno, že „teoreticky lze 

samozřejmě každé ustanovení právního předpisu aplikovat nesprávně, tedy v rozporu 

s ústavními předpisy, což samo o sobě nemůže být důvodem pro zrušení takto 

eventuálně nesprávně aplikovatelného předpisu.“ Jinými slovy, je-li právní předpis 

způsobilý mít vícero výkladů, přičemž jen některý z nich je protiústavní, je nutné zvolit 

výklad ústavně konformní.
56

 

 

3.5.3. Implementace Rámcového rozhodnutí do právního řádu Belgického 

království 

 

 Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání 

mezi členskými státy bylo do právního řádu Belgie transponováno zákonem z 19. 12. 

2003. V červnu roku 2004 podala Advocaten voor de Wereld k belgickému ústavnímu 

soudu žalobu na úplné nebo částečné zrušení napadeného zákona. Na podporu svých 

tvrzení společnost uvádí, že je Rámcové rozhodnutí neplatné, neboť oblast evropského 

zatýkacího rozkazu měla být provedena mezinárodní smlouvou, a nikoliv rámcovým 

rozhodnutím. Dále tvrdí, že čl. 5 odst. 2 napadeného zákona, který do belgického 

právního řádu provádí čl. 2 odst. 2 RR, porušuje zásadu rovného zacházení a zásadu 

zákazu diskriminace tím, že u trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 2 RR je v případě 

výkonu evropského zatýkacího rozkazu stanovena odchylka od požadavku na 

oboustrannou trestnost, zatímco u jiných trestných činů je tento požadavek zachován. 

                                                 
56

 body 114 a 115 Nálezu ÚS 
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Ve svém posledním tvrzení pak zpochybňuje, zda prováděcí zákon neporušuje zásadu 

legality, neboť vypočítává nikoliv trestné činy s dostatečně jasným a přesným 

normativním obsahem, ale pouze široké kategorie nežádoucích jednání. Ústavní soud se 

rozhodl přerušit řízení a předložil ESD předběžné otázky týkající se platnosti RR.
57

 

Tyto otázky se týkaly posouzení souladu RR s čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU, 

podle kterého mohou být rámcová rozhodnutí přijímána pouze za účelem sbližování 

právních předpisů členských států a posouzení souladu čl. 2 odst. 2 RR s čl. 6 odst. 2 

Smlouvy o EU
58

, a především se zásadou legality v trestních věcech, se zásadou 

rovného zacházení a zásadou zákazu diskriminace. 

 Velký senát ESD ve svém rozsudku ze dne 3. 5. 2007 C-303/05
59

 s tvrzením 

společnosti Advocaten voor de Wereld nesouhlasil. Při řešení první předběžné otázky 

došel k závěru, že Rámcové rozhodnutí bylo přijato v souladu s čl. 34 odst. 2 Smlouvy o 

EU za účelem sbližování právních předpisů. Tento závěr dokládá tvrzením: „Vzájemné 

uznávání zatýkacích rozkazů vydaných v jednotlivých členských státech podle práva 

dotčeného státu vydání vyžaduje sblížení právních předpisů členských států týkajících 

se justiční spolupráce v trestních věcech a, konkrétněji, pravidel týkajících se podmínek, 

postupů a účinků předávání mezi vnitrostátními orgány. Je-li pravda, že evropský 

zatýkací rozkaz mohl být rovněž předmětem smlouvy, do posuzovací pravomoci Rady 

spadá, aby dala přednost právnímu nástroji rámcového rozhodnutí, jakmile jsou, jako 

v projednávaném případě, splněny podmínky pro přijetí takového aktu.“
60

 

  

 Při posuzování druhé předběžné otázky ESD také neodhalil skutečnost, která by 

měla vliv na platnost Rámcového rozhodnutí. Zásada legality předpokládá, aby zákon 

jasně stanovil trestné činy a tresty, které je potlačují. Tato podmínka je splněna, pokud 

se má procesní subjekt možnost z textu příslušného ustanovení, a v případě potřeby 

z výkladu, který k němu podaly soudy, dozvědět, z jakých úkonů a opomenutí mu 

                                                 
57

 podle čl. 35 odst. 1 EU je pouze Soudní dvůr příslušný rozhodovat o předběžných otázkách týkajících 

se platnosti rámcových rozhodnutí a Belgické království uznalo podle odstavce 2 téhož článku příslušnost 

Soudního dvora v této oblasti 
58

 Čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU: „Unie ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv a základních svobod podepsanou v Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jež vyplývají 

z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.“ 
59

 Rozsudek je dostupný z WWW: 

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-303/05>. 
60

 Body 29 a 41 Rozsudku ESD 
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vzniká trestněprávní odpovědnost.
61

 Rámcové rozhodnutí v čl. 2 odst. 2 pouze 

vyjmenovává kategorie trestných činů, u kterých se nevyžaduje přezkum oboustranné 

trestnosti. Definice těchto činů a sankce, které za ně lze uložit, vyplývají z práva státu, 

který evropský zatýkací rozkaz vydal a „musí ctít základní práva a obecné právní 

zásady zakotvené v článku 6 EU a, v důsledku toho, zásadu legality trestných činů 

a trestů.“
62
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 viz zejména ESLP, rozsudek Coëme v. Belgie ze dne 22. června 2000, Sbírka rozsudků a rozhodnutí, 

2000-VII, s. 1, bod 145. 
62

 Bod 53 Rozsudku ESD 
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4. Kapitola: Aplikace Rámcového rozhodnutí 2002/584/JVV 

příslušným justičním orgánem České republiky 

 

 Za účelem vzdělávání členských států v oblasti institutu evropského zatýkacího 

rozkazu byla v průběhu portugalského předsednictví v Komisi EU vytvořena koncepce 

tzv. evropské příručky pro vydávání evropského zatýkacího rozkazu. Radou EU byl pak 

18. června 2008 vydán European handbook on how to issue a European Arrest 

Warrant. Příručka je určena především státním zástupcům a soudcům při vydávání 

EZR. 

 

 Formulář evropského zatýkacího rozkazu je součástí přílohy II. této příručky, 

návod, jak jej vyplnit, najdeme i s komentářem v příloze III.
63

 

 

 Podle návodu je nutné zaměřit se především na: 

 

Pro vyplnění formuláře se doporučuje použít počítač. V případě nevyplňování 

políček je nutné, aby byla tato skutečnost výslovně označena, například proškrtnutím 

tohoto políčka. Je-li evropský zatýkací rozkaz vydáván pro několik trestných činů, je 

potřeba tyto činy číselně označit a toto označení dodržovat po celou dobu vyplňování 

formuláře. 

 

List a) informace nezbytné pro identifikaci vyžádané osoby: 

 Pokud je to možné, je nutné vyplnit všechna políčka. Povinně je třeba vyplnit 

políčka jméno, příjmení, pohlaví, datum narození a národnost. Je-li známo i 

předchozí příjmení, je nutné jej vyplnit v národním jazyce. 

 

 Používá-li vyžádaná osoba přezdívky, uvedou se v závorkách. V tomto políčku 

se uvede také falešná identita osoby, která se pak vyplňuje i v ostatních políčkách (např. 

falešné datum narození a falešná adresa). 
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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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 Zvláštní znamení a popis vyžádané osoby je také povinné políčko, je třeba zde 

uvést i případnou nebezpečnost této osoby a také, zda u sebe může mít zbraň. 

 

List b) informace týkající se rozhodnutí, za jakým účelem bude EZR vydán 

 Evropský zatýkací rozkaz může být vydán za účelem trestního stíhání či za 

účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s omezením 

svobody. 

 Je-li vydán za účelem trestního stíhání, vyplňuje se políčko: 

1. identifikace rozhodnutí, na jehož základě je EZR vydán – zatýkací rozkaz nebo 

soudní rozhodnutí mající stejný účinek, současně se vyplní i políčko 1. v listu c) 

horní hranice trestní sazby 

2. v tomto případě se nevyplňuje 

 

Je-li vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo byl-li trest uložen v 

nepřítomnosti, vyplňuje se políčko: 

1. identifikace soudního rozhodnutí; v případě uložení trestu v nepřítomnosti není 

toto rozhodnutí ve většině členských států vykonatelné, tento list je proto 

vyplněn stejně jako v případě, kdy je EZR vydán za účelem trestního stíhání 

2. vykonatelnost rozsudku – je třeba uvést rozsudek, který se stal vykonatelným a 

datum, ke kterému se tak stalo 

 

List c) délka trestu/ možného trestu, byl-li EZR vydán za účelem trestního stíhání  

 Je-li vydán za účelem trestního stíhání, vyplňuje se políčko: 

1. horní hranice trestní sazby trestu, který může být uložen – současně je nutné 

přihlédnout k tomu, že EZR je možné za tímto účelem vydat tehdy, pokud horní 

hranice trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s omezením 

svobody činí nejméně 12 měsíců 

2. délka uloženého trestu se v tomto případě nevyplňuje 

 

Je-li vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 

spojeného s omezením svobody, je nutné přihlédnout k předepsané délce trestu 



70 

odnětí svobody (ochranného opatření).  Pokud je zbývající část trestu kratší než 4 

měsíce, ačkoli původní trest tuto délku přesahovat, nedoporučuje se EZR vydávat. 

 

List d) případy, kdy je rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti vyžádané osoby 

 Zde se rozlišují případy, kdy je osoby, které se to týká, k jednání předvolána 

nebo je jinak informována o čase jednání, přesto bylo rozhodnutí vyneseno v její 

nepřítomnosti a případy, kdy osoba o jednání informována nebyla. Ve druhém případě 

má osoba možnost využít procesních záruk k obnovení procesu, které jsou jí nabízeny 

v členských státech v různých variantách. Při vyplňování formuláře je nutné uvést 

konkrétní možnost této záruky v konkrétním členském státě. 

 

List e) spáchání trestného činu 

 V této části se vyplňují okolnosti, které vedly ke spáchání trestného činu, jakož i 

čas, místo a stupeň účasti vyžádané osoby na tomto činu. U činů, u nichž se nezkoumá 

oboustranná trestnost, se vyžaduje jen stručný popis událostí, naopak u činů ostatních je 

třeba, aby bylo všechno upřesněno a podrobně popsáno. 

 

List f) ostatní informace důležité pro tento případ 

 Tento list se vyplňuje pouze tehdy, pokud se předvídají nějaké komplikace při 

výkonu EZR, například případná žádost o výslech osoby ještě na území vykonávajícího 

státu, okolnosti způsobující přerušení nebo stavění běhu promlčecí doby nebo otázky 

průvozu předávané osoby.
64

 

 

 Kapitola 7. příručky se věnuje zasílání EZR do členských států EU. Byla-li 

vyžádaná osoba lokalizována na území jiného členského státu, zasílá se EZR přímo 

orgánu tohoto státu, který je k přijetí EZR příslušný. Který orgán je přijetí příslušný, se 

zjišťuje prostřednictvím tzv. Evropského justičního atlasu.
65

 Je možné také využít 

národní centrálu SIRENE, prostřednictvím níž je proveden záznam v Schengenském 

                                                 
64

 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 
65

 viz.http://www.ejn-crimjust.europa.eu 
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informačním systému (SIS). Členské státy, které neparticipují na SIS, se o těchto 

informacích dozvídají prostřednictvím Interpolu.
66

 

 

  Příručka bude s ohledem na vývoj v jednotlivých zemích Generálním 

sekretariátem Rady EU průběžně aktualizována. 
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Závěr 

 

 V oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech došlo v průběhu 20. 

století k značnému posunu. Rozvíjející se mezinárodní vztahy ve světě a postupující 

proces evropské integrace, které s sebou přinesly i řadu negativních faktorů jako jsou 

oslabení hraničních kontrol a rostoucí moc mezinárodního organizovaného zločinu, 

přispěly k potřebě posílit spolupráci justičních a policejních orgánů v trestních věcech. 

Významným krokem k vzájemné spolupráci mezi členskými státy Evropské unie bylo 

přijetí Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání 

mezi členskými státy 2002/584/JVV. Evropský zatýkací rozkaz je prvním konkrétním 

opatřením v oblasti trestního práva k provedení zásady vzájemného uznávání 

rozhodnutí a jeho fungování je založeno především na vysokém stupni důvěry v právní 

řády členských států. Předávací řízení na základě evropského zatýkacího rozkazu 

nahradilo mezi členskými státy Evropské unie vydávací řízení, které je však i nadále 

používáno ve vztahu ke třetím státům. Přináší tímto řadu nových prvků, jako například 

zavedení povinnosti předání až na stanovené výjimky, povinnosti předávat vlastní státní 

příslušníky, odstranění principu přezkumu oboustranné trestnosti u taxativně 

vyjmenovaných trestných činů, odstranění administrativní fáze vydávacího řízení, 

stanovení lhůt pro rozhodování nebo zavedení přímého styku justičních orgánů. 

 

 Česká republika se v souvislosti se svým vstupem do Evropské unie zavázala 

přejímat závazky plynoucí z jejího členství v tomto společenství. Zavázala se tímto také 

provést Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu do svého právního řádu, a 

to k datu svého přistoupení 1. 5. 2004. Lhůta však kvůli politickým odporům dodržena 

nebyla, k implementaci došlo až k 14. 1. 2005. K tomuto datu bylo také Generálnímu 

tajemníkovy Evropské rady doručeno oznámení o vyloučení aplikace Evropské úmluvy 

o vydávání podle článku 28 odst. 3 této úmluvy jako jedna z podmínek pro 

implementaci Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. Česká republika 

není jediným státem provádějícím transpozici tohoto Rámcového rozhodnutí, která 

lhůtu nedodržela. Ve většině přistupujících států se zavedení evropského zatýkacího 

rozkazu nesetkalo s kladnými odezvami, především na ústavněprávní úrovni. 

Předmětem diskuzí se stala hlavně otázka, zda je rámcové rozhodnutí vhodným právním 
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nástrojem k zavedení institutu evropského zatýkacího rozkazu, zda by nebylo účelnější 

využití úmluvy podle čl. 34 odst. 2 písm. d) Smlouvy o EU. Úprava právních institutů 

v oblasti justiční a policejní spolupráce v trestních věcech mezinárodními smlouvami 

však v minulosti nebyla úspěšná, řada z nich nevstoupila v platnost, úprava rámcovými 

rozhodnutími se tedy ukázala být efektivnější. 

 

Ačkoli s sebou přijetí Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech předávání mezi jednotlivými členskými státy přineslo řadu problémů, je 

evropský zatýkací rozkaz v každém ohledu krokem vpřed v boji s nejzávažnější trestnou 

činností na mezinárodní úrovni a vzrůstající počet předaných osob je důkazem, že 

úspěšným. 
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Seznam zkratek 

 

EZR    evropský zatýkací rozkaz 

ESD    evropský soudní dvůr 

MZR    mezinárodní zatýkací rozkaz 

Listina Listina základních práv a svobod, vyhlášena usnesením 

předsednictva ČNR ze dne 16. 12. 1992 jako součást 

ústavního pořádku České republiky pod č. 2/1993 Sb. 

Rámcové rozhodnutí Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu        

a postupech předávání mezi jednotlivými členskými státy 

2002/584/JVV  

SIS    Schengenský informační systém  

Smlouva o ES  Smlouva o založení Evropských společenství 

Smlouva o EU  Smlouva o Evropské unii 

Úmluva   Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. 12. 1957 

TŘ    Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) č. 141/1961   

    Sb., ve znění pozdějších předpisů 

EU    Evropská unie 
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Resumé 

European arrest warrant 

 

 The reason of this work is to unify the knowledges about European arrest 

warrant into international judicial cooperation in criminal matters, to show                  

the differences between process of classic extradition and extradition on the grounds    

of European arrest warrant and to demonstrate an implementation of the Council 

framework decision on European arrest warrant and the surrender procedures 

2002/584/JVV into the Czech Republic legal order and some other European Union 

member states. 

 

 The work is composed of four chapters. Chapter one describes the history of the 

institute of  international judicial cooperation in criminal matters and the grounds of the 

idea of European arrest warrant. 

 

 Chapter two defines the term extradition, explains its main principles and 

compares the process of classic extradition and extradition on then grounds of Europaen 

arrest warrant. 

 

 In chapter three is analysed the Council framework decision 2002/584/JVV,its 

principles, its relation to international treaties dealing with judicial cooperation in 

criminal matters (especially the European convention on extradition) and the 

implementation of this framework decision into the Czech Republic legal order and 

legal orders some other European Union member states. In this chapter is also illustated 

the decision of the Czech Republic Constitution court about constitutionality of czech 

transposing legislation. 

 

 Chapter four describes the process of filling of the form of European arrest 

warrant on the ground of the European handbook on how to issue a European Arrest 

Warrant. 
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