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Úvod 

 
Na začátku třetího tisíciletí učinila Evropská unie významný a zcela revoluční 

krok v boji proti přeshraničnímu zločinu. Rada EU přijala evropský zatýkací rozkaz, 

a vyslyšela tak hlasy volající po zefektivnění justiční spolupráce mezi členskými státy 

Unie, které se ozývaly čím dál tím hlasitěji (nejen) s postupně se zvyšující hrozbou 

mezinárodního terorismu. Institut evropského zatykače mě zaujal nejen pro svůj 

interdisciplinární přesah do práva trestního, evropského, mezinárodního a v neposlední 

řadě ústavního, ale i kvůli své praktické využitelnosti, a proto jsem si jej vybrala jako 

téma své diplomové práce. 

Za cíl své práce si kladu seznámit čtenáře s podstatou evropského zatýkacího 

rozkazu, vycházejíc z širšího rámce mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 

přitom se zaměřím jednak na prameny evropského práva v čele s Rámcovým 

rozhodnutím Rady o evropském zatýkacím rozkazu, jednak na jeho implementaci 

v České republice, ale i v jiných členských státech EU. V souvislosti s transpozicí aktu 

třetího pilíře, kam se před přijetím Lisabonské smlouvy rámcová rozhodnutí řadila, 

poukáži na problémy promítnutí tohoto nástroje do vnitrostátních právních řádů 

a rovněž na jeho dodnes přetrvávající nedostatky. Významným mezníkem pro české 

právní prostředí bylo nedávné přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

v trestních věcech, který nahradil celou hlavu XXV trestního řádu, upravující právní 

styk s cizinou, proto se novému právnímu předpisu budu věnovat jak průřezově napříč 

všemi kapitolami s odkazy na novou úpravu, tak v některých samostatných kapitolách. 

Úvodní kapitoly se zaměřují na historický vývoj mezinárodní justiční spolupráce 

v trestních věcech včetně teoretického vymezení jednotlivých druhů kooperace. Důraz 

je kladen na podkapitolu přibližující vydávání pachatelů trestných činů a vydávací 

řízení, které lze považovat za výchozí bod pro popis následné evropské justiční 

spolupráce a vytvoření procesu předávacího řízení. Dotýkajíce se okrajově tématu 

europeizace trestního práva, dostáváme se ke klíčovému zavedení Schengenského 

prostoru, jenž na jednu stranu napomohl realizaci základních tržních svobod, na druhou 

stranu značně usnadnil přeshraniční působení a pohyb pachatelů trestných jednání. 

V počátečních kapitolách taktéž seznámím čtenáře s dopady změn zakládajících smluv 

ES na oblast justiční spolupráce v trestních věcech. Jelikož byl evropský zatýkací 
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rozkaz přijat ve formě rámcového rozhodnutí, pozastavím se u popisu tohoto nástroje 

a jeho srovnání se směrnicemi a mezinárodními smlouvami. 

Těžištěm diplomové práce je samotné Rámcové rozhodnutí Rady o EZR, 

upravené ve 4. kapitole. Pokusím se definovat pojem eurozatykače, vymezit principy, 

z nichž vychází, stejně jako oblast jeho působnosti, podmínky jeho aplikace 

a předpoklady odmítnutí jeho výkonu. Zaměřím se na předávací řízení tak, jak je 

upraveno Rámcovým rozhodnutím o EZR, ale i prováděcí vnitrostátní legislativou. 

Nezbytnou součástí stěžejní části práce bude poskytnutí přehledu judikatury Soudního 

dvora Evropské unie, která významným způsobem dotváří, vysvětluje a definuje limity 

evropského zatýkacího rozkazu. Důležitou kapitolu tvoří také přiblížení transpozice 

Rámcového rozhodnutí o EZR do českého právního řádu, nejprve doplněním trestního 

řádu, později přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci. Rozebrány budou 

úskalí a nevýhody původní úpravy styku s cizinou v trestním řádu s ohledem na návrhy 

a doporučení Rady EU, vyhodnocena bude rovněž nová úprava. 

V závěru nelze opomenout řízení před ústavními soudy některých členských 

států EU, včetně České republiky, která byla zahájena v souvislosti se zakotvováním 

eurozatykače do národních právních řádů. Z postojů jednotlivých soudů bude možné 

částečně vyhodnotit vnímání pozice evropského zatýkacího rozkazu vrcholnými 

představiteli soudní moci té které země. 

 

Předkládaná práce je zpracovaná podle úpravy účinné k 31. 3. 2014. 
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1. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 
 

1.1 Vývoj a druhy spolupráce 

 

Pro podrobný popis zvláštního postupu mezinárodní justiční spolupráce mezi 

členskými státy Evropské unie, kterým je mimo jiné předání osoby na základě 

evropského zatýkacího rozkazu, je nezbytné teoreticky vymezit tento institut a zasadit 

jej do obecnějšího rámce mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech a zmínit 

i historický vývoj této kooperace. 

Myšlenka, že si státy při postihování trestných činů a stíhání jejich pachatelů 

vystačí s vnitrostátním trestním právem izolovaným od jakýchkoli přeshraničních vlivů, 

je již dávno překonaná. V souvislosti s tím však bylo nutné vypořádat se s pojetím 

trestní jurisdikce státu, která je jako součást státní moci omezena teritoriem státu při 

uplatnění principů teritoriality, pasivní a aktivní personality, ochrany a univerzality.
1
 

Mezinárodní justiční spolupráci využívají státy (případně i jiné subjekty jako 

mezinárodní trestní soudy a tribunály) v situacích, kdy si při provádění procesních 

úkonů v trestním řízení nevystačí v rámci svého teritoria a žádají o pomoc či kooperaci 

stát cizí, jenž předmětný procesní úkon provede na svém území. Od mezinárodní 

justiční spolupráce se odlišuje policejní spolupráce, která má pouze operativní povahu. 

Kořeny mezinárodní justiční spolupráce na evropském kontinentě sahají do 

počátku 19. století. Nejranější spolupráce zahrnovala především stíhání daňových 

deliktů. Výraznější unifikační tendence na poli trestního práva pak zaznamenáváme 

v souvislosti s činností Mezinárodní společnosti pro trestní právo, založené v roce 1924 

v Paříži Společností národů, jejímž cílem byla propagace univerzálního trestního práva, 

a to zejména prostřednictvím zřízeného Mezinárodního úřadu pro sjednocení trestního 

práva. Snahy o harmonizaci v meziválečném období však nebyly naplněny, zejména 

kvůli markantním rozdílům mezi teorií a praxí, jak v oblasti právní (monistické 

a dualistické koncepce vztahu práva mezinárodního a vnitrostátního), tak politické, kdy 

jednotlivé státy coby členové mezinárodního společenství zatím nebyly připraveny 

připustit omezení vlastní suverenity či shodnout se na kompromisním řešení.
2
 Po 

                                                 
1
 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha: Linde, 2005, s. 16. 
2
 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 16 - 17. 
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2. světové válce se na harmonizaci trestního práva podílela největší měrou Rada 

Evropy, z jejíž iniciativy vzešlo velké množství mezinárodních smluv, na něž navázala 

a vhodně je doplňovala Evropská unie. 

V moderním pojetí zahrnuje mezinárodní spolupráce v trestních věcech tři 

základní okruhy vzájemných vztahů v závislosti na postavení či členství dožadujícího 

nebo dožádaného subjektu:
 3
 

 právní pomoc v trestních věcech mezi jednotlivými státy 

(tzv. horizontální spolupráce) 

 spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie 

 spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály (tzv. vertikální 

spolupráce) 

 

Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení je obecně upravena především 

mnohostrannými mezinárodními smlouvami, k nimž má vnitrostátní právo povahu 

subsidiární, tedy použije se až tehdy, není-li takové mezinárodní smlouvy. Justiční 

orgány různých zemí mají možnost vzájemně komunikovat a spolupracovat v oblasti 

trestního práva. Na jedné straně se vyskytuje dožadující stát, původce podnětu ke 

spolupráci, na druhé straně pak stát dožádaný. Teorie rozlišuje mezi následujícími 

formami mezistátního styku:
 4
 

 styk diplomatický (prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí, v ČR zřídka), 

 styk konzulární (prostřednictvím konzula, v ČR pouze výjimečně), 

 styk meziministerský (prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, řízení před 

soudem a extradice), 

 styk přímý (bezprostřední, příkladem je styk členských států EU nebo činnost 

Nejvyššího státního zastupitelství v přípravném řízení trestním).
5
 

 

                                                 
3
 Uvedené dělení vychází ze struktury mezinárodního trestního práva, jak je chápáno autorem 

SCHRAMM, E. Internationales Strafrecht : Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht – Europäisches 

Strafrecht. München : C. H. Beck, 2011. s. 1 – 3. 
4
 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 44 - 45 
5
 § 8 ZMJS upravuje obecně formy styku s cizozemskými orgány, a sice výslovně pouze styk justičních 

orgánů s cizozemskými orgány prostřednictvím ústředních orgánů, a to přímo na základě mezinárodní 

smlouvy nebo zákona a diplomatickou cestou, jiným způsobem (tzn. konzulární styk) pouze umožňuje-li 

to mezinárodní smlouva nebo zákon. V § 8 odst. 6 ZMJS uvádí zvlášť i mezinárodní policejní spolupráci, 

sloužící k usnadnění mezinárodní justiční spolupráce. 
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 Co se týká forem mezinárodní justiční spolupráce, existuje více druhů dělení 

jednotlivých institutů, především v závislosti na systematizaci vnitrostátní úpravy. 

V německé odborné literatuře
6
 převažuje členění právní pomoci v širším smyslu do tří 

oblastí: vydávání či extradice (Auslieferung), výkon rozhodnutí (Vollstreckung) 

a zvláštní akcesorické druhy právní pomoci či tzv. právní pomoc v užším smyslu.
7
 

Důraz je kladen především na rozlišení extradice a ostatních forem právní pomoci. Toto 

rozdělení v zásadě koresponduje se systematikou německého zákona o mezinárodní 

spolupráci v trestních věcech (IRG).
8
  

Vnitrostátní úprava mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech byla do 

31. 12. 2013 v českém právním řádu obsažena v hlavě XXV trestního řádu.
9
 Dne 

20. 3. 2013 byly přijaty zákony č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních (dále „ZMJS“) a č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů 

v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

ZMJS tak s účinností od 1. 1. 2014 zcela nahradil úpravu v trestním řádu a hlava XXV 

trestního řádu byla zrušena. Část třetí ZMJS „Jednotlivé formy mezinárodní justiční 

spolupráce“ člení formy spolupráce do pěti hlav: 

- právní pomoc,
10

 

- vydání osoby, 

- předání a převzetí trestního řízení, 

- uznání a výkon rozhodnutí ve vztahu k cizímu státu, 

- průvoz osob. 

 

Kromě části páté, v níž jsou upraveny zvláštní postupy mezinárodní justiční spolupráce 

s jinými členskými státy EU a kam řadíme i předání osoby na základě evropského 

                                                 
6
 HACKNER, T., SCHIERHOLT, CH. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : Ein Leitfaden für die 

Praxis. 2. vydání. München : C. H. Beck, 2012. s. 2. 
7
 SCHÄDEL, P. Die Bewilligung internationaler Rechtshilfe in Strafsachen in der Europäischen Union : 

Das Spannungsfeld von Nationalstaatlichkeit und Europäischer Integration, Baden-Baden : Nomos 

Universitätsschriften, 2005. s. 61, také SCHOMBURG, W., LAGODNY, O. Internationale Rechtshilfe in 

Strafsachen : Kommentar zum IRG. 3. přepracované vydání. München : C. H. Beck, 1998. s. 2. 
8
 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27.  Juni 1994 (BGBl. I S. 1573). IRG obsahuje části: Vydání do zahraničí, Průvoz, Právní pomoc 

a výkon cizích rozhodnutí, Zvláštní právní pomoc a ve svém závěru části věnující se specifikům styku 

členských států EU. 
9
 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) 

10
 Hlava I Právní pomoc koresponduje s původním oddílem pátým hlavy XXV trestního řádu 

(„Dožádání“). 
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zatýkacího rozkazu, napravil nový zákon i deficit regulace spolupráce s mezinárodními 

trestními soudy a tribunály, která je nyní zcela nově obsažena v části čtvrté ZMJS. 

 

1.2 Vydávání pachatelů trestných činů 

 

Vydávání pachatelů trestných činů neboli extradice je definována jako „akt 

spočívající v odevzdání osoby, jež je v jurisdikci státu, na jehož území se tato osoba 

nachází, resp. na jehož území tato osoba po spáchání trestného činu uprchla (stát 

dožádaný), státu příslušnému ji trestně 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“
11

, podle J. Fenyka zjednodušeně jako „vydání, resp. 

vyžádání obviněného z ciziny, jednak pro účely trestního stíhání, jednak pro účely 

výkonu trestu odnětí svobody“.
12

 Německý autor Schädel zmiňuje rovněž existenci 

institutu vydávání předmětů, které souvisejí se spáchaným činem a kterými pachatel 

disponuje (Sachauslieferung), přičemž tento institut představuje jako zvláštní druh 

extradice vedle vydávání osob (Personenauslieferung).
13

 Dle mého názoru je takto 

striktní teoretické dělení nadbytečné, ne-li nepřesné, pokud vydání předmětů je samo 

o sobě upraveno v rámci jiné formy mezinárodní justiční spolupráce, a sice právní 

pomoci v užším smyslu (§ 66 IRG), nikoli v rámci vydávání pachatelů. J. Fenyk 

k věcem doličným uvádí, že zpravidla dle mezinárodního práva smluvního sdílí osud 

vydávané osoby, pokud je o ně žádáno, jinak musí být vyžadovány samostatně 

(myšleno v rámci právní pomoci).
14

 O vydání k trestnímu stíhání se jedná, pokud 

k extradici dochází v přípravném řízení, v řízení před soudem prvního stupně nebo 

v odvolacím řízení, o vydání k výkonu trestu pak za předpokladu existence 

pravomocného rozsudku v dané věci. Je třeba rovněž rozlišovat mezi státem 

dožadujícím (domáhá se prostřednictvím žádosti vydání pachatele, ať již z důvodu 

                                                 
11

 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha : ASPI, 2008. 

s. 756. 
12

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 50. 
13

 SCHÄDEL, P. Die Bewilligung internationaler Rechtshilfe in Strafsachen in der Europäischen Union : 

Das Spannungsfeld von Nationalstaatlichkeit und Europäischer Integration, Baden-Baden : Nomos 

Universitätsschriften, 2005. s. 62. 
14

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 76. 
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spáchání trestného činu pachatelem na jeho území, proti jeho zájmům či proto, že se 

jedná o stát, jehož státním občanem je pachatel) a dožádaným (stát, o němž lze důvodně 

předpokládat, že se na jeho území pachatel zdržuje). 

Ze zásady aut dedere aut punire, tedy povinnosti vydat, nebo trestat, vyslovené 

holandským právníkem a filosofem Hugem Grotiem již na počátku 17. století, vyplývá 

povinnost státu vydat pachatele nacházejícího se na jeho území pouze jako jedna 

z alternativ vedle vlastního trestního stíhání pachatele. Tato povinnost a jí 

korespondující právo na vydání pachatele jsou založeny převážně, nikoli však výlučně, 

bilaterálními nebo multilaterálními mezinárodními smlouvami. Nejvýznamnější 

mnohostranné smlouvy, týkající se přímo vydávání nebo obsahující alespoň částečně 

ustanovení o vydávání, byly sjednány v rámci působení Rady Evropy a OSN. Patří mezi 

ně například Evropská úmluva o vydávání osob ze dne 13. 12. 1957 (č. 549/1992 Sb.) 

s Dodatkovým protokolem ze dne 15. 10. 1975 (č. 29/1997 Sb.) a Druhým dodatkovým 

protokolem ze dne 17. 3. 1978 (č. 30/1997 Sb.), Evropská úmluva o potlačování 

terorismu ze dne 27. 1. 1997 (č. 552/1992 Sb.), Trestněprávní úmluva o korupci ze dne 

27. 1. 1999 (č. 69/2002 Sb.), Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel ze 

dne 16. 12. 1970 (č. 96/1974 Sb.), Úmluva proti mučení a jinému krutému nelidskému 

či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. 12. 1984 (č. 143/1988 Sb.) či dne 

24. 9. 2013 ratifikovaná Úmluva proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.
15

 Bez 

smluvního podkladu lze výjimečně (převážně mezi státy kontinentální Evropy) extradici 

provést za předpokladu dodržení základních platných principů.
16 

V rámci extradičního práva lze vymezit jeho prvek materiální (oboustranný 

projev vůle ze strany státu dožadujícího a státu dožádaného spočívající ve vydání 

pachatele) a formální (souhrn procesních opatření, která slouží k vyvolání jednání 

o vydání a k vlastnímu uskutečnění vydání), jinými slovy materiální (hmotné) 

a formální (procesní) extradiční právo.
17

 Němečtí autoři Hackner a Schierholt, jejichž 

strukturu budu v dalším výkladu sledovat, oproti tomu vysvětlují nejprve materiální 

                                                 
15

 Tamtéž, s. 51. 
16

 Takovými principy jsou zásada nevydávání vlastních státních příslušníků, zásada reciprocity, zásada 

oboustranné trestnosti, zásada speciality a zásada nepřípustnosti vydání pro stanovený okruh trestných 

činů.  
17

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 52. 
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předpoklady vydávání a následně přehledně vypočítávají možné překážky vydání 

pachatele trestného jednání.
18

 

1.2.1 Materiální předpoklady extradice 

 

Aby bylo vůbec možné zahájit vydávací řízení, je třeba naplnit následující 

hmotněprávní podmínky: 

1. reciprocita neboli záruka vzájemnosti, 

2. oboustranná trestnost a stíhatelnost, 

3. specialita neboli výlučnost, 

4. minimální hrozící sankce. 

 

Záruka vzájemnosti je podrobně vymezena v § 2 písm. f) a § 4 ZMJS. 

Zjednodušeně řečeno, jedná se o zásadu, kdy je přípustnost vydání pachatele podmíněna 

pozitivním očekáváním, že v případě obdobné žádosti o vydání (za obdobných 

okolností) ze strany dožádaného státu na adresu státu dožadujícího bude takové žádosti 

vyhověno.
19

 

Spáchaný čin musí být trestný podle práva státu dožadujícího i dožádaného 

a zrovna tak musí být v obou státech dána možnost jeho stíhatelnosti. Konkrétní 

označení skutkové podstaty trestného činu v právním řádu cizího státu přitom není 

zdaleka rozhodující, neboť ta bývají odlišná, a proto se vychází z konkrétního popisu 

jednání pachatele. 

Dožadující stát je na základě podmínky speciality, platné zásady mezinárodního 

práva, oprávněn trestat vydanou osobu jen pro konkrétní, speciální trestný čin, pro nějž 

byla vydána, ledaže by bylo dosaženo dodatečného souhlasu dožádaného státu ke 

stíhání pro další trestné činy.
20

 Zákazem stíhání pro jiný trestný čin, jenž bývá vyjádřen 

v řadě mezinárodních smluv, se má na mysli zákaz stíhání pro jiný skutek, nikoli jinou 

právní kvalifikaci. Změna kvalifikace jednání je do určité míry přípustná, což je 

praktické zejména s ohledem na skutečnost, že žádost o vydání pachatele bývá podána 

často v počátcích trestního řízení, kdy nemusí být známy všechny důkazy. Názor na 

                                                 
18

 HACKNER, T., SCHIERHOLT, CH. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : Ein Leitfaden für die 

Praxis. 2. vydání. München : C. H. Beck, 2012. s. 109 a násl. 
19

 srov. čl. 2 odst. 7 Evropské úmluvy o vydávání osob ze dne 13. 12. 1957 (č. 549/1992 Sb.) 
20

 srov. § 85 ZMJS 
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právní kvalifikaci skutku se rovněž může lišit i napříč orgány činnými v trestním řízení 

a nepřípustnost překvalifikování spáchaného jednání by byla v rámci dodržení 

základních zásad spravedlivého procesu příliš svazující, ne-li přímo v rozporu s těmito 

zásadami.
21

 

Vydání osoby do cizího státu je přípustné, jestliže skutek, pro který se o vydání 

žádá, by byl podle práva České republiky trestným činem s horní hranicí trestu odnětí 

svobody nejméně 1 rok, v případě vydání k výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody nebo ochranného opatření je minimální délka trestu 4 měsíce (§ 90 ZMJS).  

1.2.2 Překážky extradice 

 

 Jsou-li naplněny výše uvedené materiální podmínky extradice, je zpravidla 

vydání přípustné. To ovšem neplatí, pokud by s ohledem na zvláštní okolnosti 

konkrétního případu vydání odporovalo zásadám mezinárodního nebo vnitrostátního 

práva (ordre public, resp. essential interest, neboli výhrada veřejného pořádku, 

vycházející z tradičního pojetí mezinárodního smluvního práva a vyjádřená v § 5 ZMJS, 

a to ve své obligatorní podobě v odstavci 1 a fakultativní v odstavci 2. Obligatorně musí 

být dle ZMJS mezinárodní justiční spolupráce odmítnuta při rozporu s ústavním 

pořádkem nebo s takovou zásadou právního řádu České republiky, na které je třeba bez 

výhrady trvat. § 5 odst. 1 ZMJS se tak vztahuje na všechny formy mezinárodní justiční 

spolupráce, tedy i na spolupráci členských států EU. Fakultativně nemusí příslušné 

orgány poskytnout mezinárodní justiční spolupráci (tzn. mohou ji odmítnout) při 

hrozícím poškození jiného významného chráněného zájmu České republiky, což ovšem 

neplatí pro postupy dle části páté ZMJS, upravující spolupráci členských států EU, 

zejména pak předání osoby. 

Typické případy záchranné brzdy v podobě výhrady ordre public představují dle 

T. Hacknera následující konstelace:
22

 

1) překážky extradice z důvodu osobních poměrů stíhané osoby 

2) výhrada nevydání (výjimky z extradičních trestných činů) 

a) vojenské trestné činy 

                                                 
21

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 66 – 68. 
22

 HACKNER, T., SCHIERHOLT, CH. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : Ein Leitfaden für die 

Praxis. 2. vydání. München : C. H. Beck, 2012. s. 112 a násl. 
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b) fiskální trestné činy 

c) politické trestné činy 

3) povaha trestu a jeho výkonu 

K osobním poměrům stíhané osoby řadíme jednak problematiku (ne)vydávání 

vlastních státních příslušníků, jednak individuální okolnosti hodné zvláštního zřetele. 

Co se týká prvně zmíněného, je mezinárodněprávní obyčej nevydání svých občanů 

zakotven v mnoha právních řádech a bývá na něj brán zřetel i v extradičních 

smlouvách.
23

 Dle § 10 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní zákoník“) ve znění 

do 31. 12. 2013, nemohl být občan České republiky vydán cizímu státu k trestnímu 

stíhání ani k výkonu trestu. Toto ustanovení sice odpovídalo zásadě vyslovené na 

ústavní úrovni v čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), 

stanovující, že občan České republiky nemůže být nucen k opuštění své vlasti, ale tento 

princip byl prolomen koncepcí evropského zatýkacího rozkazu. Zákonem 

č. 105/2013 Sb. byl § 10 trestního zákoníku zrušen, současně však byly důvody 

nepřípustnosti vydání osoby do cizího státu zakotveny v § 91 ZMJS. Mimo jiné zde 

nalezneme i skutečnost, že jde o občana České republiky, který nevyslovil se svým 

vydáním souhlas, nebo jde o osobu, které byla v České republice udělena mezinárodní 

ochrana (§ 91 odst. 1 písm. a), b). Vysloví-li občan České republiky s vydáním souhlas, 

uplatní se proces zjednodušeného vydání dle § 96 ZMJS. Pokud jde o humanitární 

důvody (v německé literatuře označované jako Härtegründe), zmiňuje je ZMJS v § 91 

odst. 1 písm. c). Nepřípustnost vydání je zde zcela obecně vyjádřena u osob, které by 

byly vydáním zřejmě nepřiměřeně postiženy vzhledem ke svému věku, osobním 

poměrům a závažnosti skutku, pro který se o vydání žádá. Konkrétnější důvody 

přihlédnutí k rodinným a osobním poměrům osoby vydávané do ciziny ZMJS 

nestanovuje a není tomu tak ani u většiny extradičních smluv. 

V rámci klíčové oblasti státních zájmů dochází tradičně k omezení možnosti 

vydání pachatele vojenských, fiskálních a politických trestných činů.
24

 V těchto 

oblastech jde totiž o státní záležitosti, především daňové a vnitrostátní rozepře, u nichž 

je vměšování se cizího státu přinejmenším nežádoucí. Konkrétně k vojenským trestným 

                                                 
23

 srov. čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) – právo odmítnout vydání svých 

občanů je vyváženo smluvní povinností převzít v takovém případě trestní stíhání. 
24

 srov. FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. 

a dopl. vydání. Praha : Linde, 2005. s. 55 – 65, uvádí se zde též trestné činy tiskové. 
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činům (hlava XII tr. zák.), které nejsou obecnými trestnými činy (např. TČ krádeže 

podle § 205 tr. zák. spáchaný vojákem), stanovuje čl. 4 Evropské úmluvy o vydávání, že 

jsou vyloučeny z její působnosti. Následně ve svém čl. 5 uvádí podmínky pro možnost 

vydání pro trestné činy souvisejících s daněmi, cly, poplatky a devizovými předpisy, 

pokud se na takovém postupu smluvní strany úmluvy výslovně dohodnou.
25

 Podle 

mezinárodních zvyklostí se však fiskální trestné činy řadí mezi jednání vyloučené 

z extradice. U trestných činů politických se nabízí otázka, jak taková trestní jednání 

definovat. ZMJS nepřipouští vydání pro trestný čin výlučně politického nebo 

vojenského charakteru v § 91 odst. 1 písm. f), p), avšak bez bližší specifikace, o níž se 

pro srovnání nepokouší ani německý IRG.
26

 Klasická politická trestná jednání jako 

vlastizrada, špionáž a podobné přitom nehrají důležitou roli. Spíše je rozhodující 

situace, kdy skutkové podstaty obecných trestných činů dosahují na základě svého 

politického pozadí dimenze překážky extradice, což je zkoumáno v jednotlivých 

případech s ohledem na vnitrostátní předpisy i obecně uznaná pravidla mezinárodního 

práva. Určující je zde politický prvek trestného činu, jenž lze odvodit v první řadě ze 

způsobu spáchání (bezprostřednost) a povahy zákonem chráněných statků, vůči nimž 

útok směřuje (existence nebo bezpečnost státu včetně jeho základních funkcí 

a institucí). Spočívá-li oproti tomu kriminální charakter činu v úsilí o změnu 

společenských, politických či hospodářských vztahů, nejedná se o politický trestný čin. 

Jsou-li použity teroristické nebo jiným způsobem obecně nebezpečné prostředky, 

extradiční smlouvy a mezinárodní úmluvy jako Mezinárodní úmluva o potlačování 

terorismu, Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag), Úmluva 

o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal) 

a Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí suspendují jinak existující překážky vydání 

vzhledem k jejich speciální povaze.
27

   

Ačkoli se v případě azylového a extradičního řízení jedná o dva samostatné, na 

sobě nezávislé instituty, mají k sobě blízko, a proto stojí i problematika práva na azyl za 

                                                 
25

 srov. § 91 odst. 1 písm. g) ZMJS 
26

 srov. § 6 IRG „Vydání pro politický nebo s ním související trestný čin je nepřípustné. Přípustné je 

v případě stíhání nebo odsouzení pachatele pro dokonaný trestný čin genocidia, vraždy nebo zabití, nebo 

jejich pokusu, nebo účasti na nich. Vydání není přípustné, existují-li závažné důvody pro obavy, že by 

osoba, o jejíž vydání jde, byla na základě jejího vydání pronásledování nebo potrestána z důvodu své 

rasy, náboženství, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro své politické názory, 

nebo že by postavení takové osoby mohlo být pro některý z uvedených důvodů ztíženo.“ 
27

 HACKNER, T., SCHIERHOLT, CH. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : Ein Leitfaden für die 

Praxis. 2. vydání. München : C. H. Beck, 2012. s. 122. 
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krátkou zmínku. Další z překážek vydání osoby do cizího státu je udělení mezinárodní 

ochrany této osobě v České republice, a to v rozsahu ochrany poskytnuté jiným právním 

předpisem nebo mezinárodní smlouvou (§ 91 odst. 1 písm. b) ZMJS). Česká právní 

úprava je obsažena v zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Co 

se týká mezinárodních smluv, věnuje se problematice azylu a uprchlictví jednak 

Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, Ženevské úmluvy na ochranu obětí 

války z roku 1949 (č. 65/1954 Sb.), jednak Ženevská úmluva o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951, jež uvádí v souvislosti s postavením uprchlíka „odůvodněný 

strach z pronásledování“
28

 a zaměřuje se hlavně na mezinárodní ochranu uprchlíků. 

Právo azylu je však nutno chápat jako oprávnění státu, nikoli subjektivní veřejné právo 

jednotlivce. Samotné udělení mezinárodní ochrany v podobě statusu uprchlíka je pak 

výsledkem správního řízení o udělení azylu, jehož zahájení není překážkou rozhodování 

příslušného soudu o přípustnosti vydání. Z udělení ochrany jsou vyloučeny například 

osoby důvodně podezřelé ze spáchání zločinu proti míru, lidskosti a válečných 

zločinů.
29

  

Z hlediska povahy a výkonu trestu bývá problematický především trest smrti. 

I v dnešním světě se setkáváme s nemalým množstvím států, kde je běžně takovýto trest 

ukládán, nebo jehož uložení přinejmenším právní řády umožňují, ač obvykle 

nevyužívají. Čl. 11 Evropské úmluvy o vydávání k trestu smrti stanoví fakultativní 

důvod odmítnutí vydání osoby dožádaným státem, pokud dožadující stát, v jehož 

právním řádu existuje možnost uložení trestu smrti za předmětný trestný čin, 

neposkytne dostačující ujištění o nevykonání trestu smrti. S ohledem na znění 

čl. 6 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) vyjadřujícím absolutní 

nepřípustnost trestu smrti by český soud musel obligatorně rozhodnout o nepřípustnosti 

vydání, nezískal-li by dostatečné ujištění o jeho nevykonání. Nepřípustnost vydání pro 

trestný čin, za nějž lze v dožadujícím státě uložit trest smrti, bez ujištění o jeho 

neuložení nebo nevykonání (vyžádané ministerstvem spravedlnosti), stejně tak jako 

                                                 
28

 čl. 1 Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků definuje uprchlíka jako osobu, která „…se 

nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských 

nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání 

určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá 

ochranu své vlasti.“ 

 
29

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 62 – 63. 
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nepřípustnost vydání za účelem výkonu trestu smrti stanovuje i § 91 odst. 1 písm. h), i) 

ZMJS. Ujištění není logicky třeba mezi členskými státy EU, neboť žádný z právních 

řádů členských států takový trest nezná. Oproti tomu uložení trestu odnětí svobody na 

doživotí překážku vydání nepředstavuje, a to ani tehdy, je-li sice možnost 

podmínečného odkladu výkonu trestu vyloučena, zato ale přicházejí v úvahu 

omilostnění nebo přeměna trestu, tedy existuje zde alespoň faktická šance, že 

odsouzený bude ještě někdy na svobodě. 

 Do okruhu důvodů nepřípustnosti vydání spočívajících v ochraně lidských práv 

a svobod ovšem patří kromě trestu smrti i případy, kdy by vydání bylo v rozporu se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv o lidských právech 

a základních svobodách (§ 91 odst. 1 písm. o) ZMJS). Mezinárodní normy proti mučení 

a nelidskému zacházení však nalezneme v první řadě v mezinárodních úmluvách, jakou 

je Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání z roku 1948 (č. 143/1988 Sb.), jejíž čl. 3 vyslovuje zásadu, že žádný stát, který 

je smluvní stranou této Úmluvy, nevypoví, nevrátí či nevydá osobu jinému státu, jsou-li 

vážné důvody se domnívat, že by jí v něm hrozilo nebezpečí mučení. Obdobně 

stanovuje čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

zákaz mučení, nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu.
30

 

1.2.3 Procesní extradiční právo 

 

Vydávací řízení, které má zpravidla nejblíže trestnímu řízení,
31

 lze dle současné 

praxe rozdělit do dvou základních systémů 

1. systém správní (překonaný systém, kde rozhodují pouze orgány státní 

správy) a 

2. systém soudní (typicky u států common law, kde soud zjišťuje podmínky 

vydání a rozhoduje o něm, orgány státní správy plní exekutivní funkci), 

 přičemž pokud Česká republika figuruje v řízení jako stát dožádaný, uplatní se 

následující dva modely: 

                                                 
30

 k tomu srov. rozh. Evropské komise pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Oleg Kozlov vs. Finsko 

(1991, stížnost č. 16832/90, D. R. č. 69) – existenci rizika špatného zacházení v případě extradice je třeba 

posoudit především s ohledem na skutečnosti, které byly nebo měly být známy smluvnímu státu v době 

extradice. 
31

 k rysům správního řízení v rámci extradičního řízení srov. STANBROOK, I., STANBROOK, C. 

Extradition Law and practiice. 2. ed. Oxford UP, 2000. s. 160. 
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3. smíšený, kde soud zhodnotí podmínky pro vydání a rozhodne o jeho 

přípustnosti, orgán státní správy pak rozhoduje o povolení vydání 

4. zjednodušené vydání (dříve zkrácené vydávací řízení), kdy osoba, o jejíž 

vydání jde, vysloví před soudem souhlas s vydáním, který nahrazuje 

rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání, a věc je předložena k rozhodnutí 

přímo ministru spravedlnosti. 

 

Dle ZMJS jsou jednotlivé procesní kroky nezkráceného extradičního řízení 

rozděleny mezi státního zástupce (provádí předběžné šetření a předkládá soudu návrh na 

vyslovení přípustnosti vydání), soud (rozhoduje o vydávací vazbě a o přípustnosti 

vydání) a ministra spravedlnosti (rozhoduje po kladném rozhodnutí soudu o vydání či 

nevydání konkrétnímu dožadujícímu státu).
32

 Ministerstvo spravedlnosti je pak 

příslušné k přijímání žádostí cizích států o vydání, které postupuje příslušnému státnímu 

zastupitelství k provedené předběžného šetření (§ 88 ZMJS). Ministerstvo však žádost 

o vydání z taxativně vymezených důvodů odmítne (§ 89 odst. 1 písm. a) – f) ZMJS) 

nebo navrhne rozhodnutí Nejvyššímu soudu v případě pochybností o vynětí konkrétní 

osoby z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 89 odst. 2 ZMJS). 

 Trestní řád operoval do konce roku 2013 v hlavě XXV věnované právnímu 

styku s cizinou s pojmem (mezinárodní) zatýkací rozkaz (§ 384 tr. řádu, ve znění do 

31. 12. 2013), jenž na návrh státního zástupce vydal soud. Zatýkací rozkaz sloužil jako 

podklad pro zadržení obviněného v zahraničí. Od konceptu mezinárodního zatýkacího 

rozkazu jako rozhodnutí soudu sui generis bylo však v nové právní úpravě ZMJS 

upuštěno. Důvodová zpráva k ZMJS k tomu uvádí, že „po vzoru některých 

zahraničních právních úprav (např. Německo, Švédsko, Velká Británie, Spojené státy 

americké, Izrael) nerozlišuje mezi „vnitrostátním“ a „mezinárodním“ zatykačem, neboť 

ani mezinárodní smlouvy upravující problematiku vydávání … povinnost vydávat 

zvláštní zatýkací rozkaz pro účely vyžádání osoby z ciziny neupravují, naopak tuto 

otázku ponechávají na vnitrostátní právní úpravě smluvních stran. Naopak označení 

„mezinárodní“ zatýkací rozkaz v dosavadní právní úpravě mohlo vést veřejnost 

                                                 
32

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s. 73 – 74. 
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k mylnému závěru, že takový zatýkací rozkaz má přímé právní účinky v cizině.“
33

 

Ministerstvo spravedlnosti tak spolu s žádostí o vydání dodá cizímu státu podklady pro 

vyžádání specifikované v § 79 ZMJS (mj. příkaz k zadržení, příkaz k zatčení nebo 

příkaz k dodání do výkonu trestu). 

 Dojde-li ke střetu žádosti více cizích států o vydání osoby, ať už pro stejný, nebo 

jiný trestný čin, stanovuje Evropská úmluva o vydávání v čl. 17 postup dožádaného 

státu při rozhodování, do kterého ze států bude osoba vydána. Uvádí se zde 

demonstrativní výčet okolností, jež mají být předmětem posouzení (zejména závažnost 

a místo spáchání trestných činů, datum žádosti, občanství vyžádané osoby, možnost 

tzv. reextradice). ZMJS pak upravuje postup souběhu žádostí v § 102. 

  

                                                 
33

 Sněmovní tisk 646/0, část č. 1/3, Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních – EU, vč. důvodové zprávy. s. 231. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=646
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2. Evropská spolupráce v trestních věcech a europeizace 

trestního práva 
 

Je nespornou obecnou zásadou, že každý stát chrání veřejný pořádek vlastními 

normami trestního práva, nicméně v první kapitole jsme se seznámili s principy 

fungování mezinárodní spolupráce v trestních věcech, která byla impulsem pro 

vytvoření systému spolupráce v rámci členských států Evropského společenství, později 

Evropské unie. V souvislosti s tím je třeba krátce se pozastavit u pojmu europeizace 

trestního práva. Jak uvádí M. Tomášek, jednotná vědecká definice procesu europeizace 

zatím není k dispozici, lze ovšem dovodit, že „tímto procesem rozumíme soubor 

evropských trestněprávních standardů (hmotněprávních, procesněprávních 

a vězeňských), které sdílejí státy Evropské unie s cílem lépe čelit náporu trestné činnosti 

všeobecně a organizovanému zločinu zvláště.“
34

  

I když se proces europeizace potýká s mnohými obtížemi v podobě rozdílného 

pojetí suverenity států v oblasti trestní jurisdikce či odlišnosti v národních systémech 

trestního práva (románskogermánský a angloamerický systém),
35

 jsou patrné unifikační 

tendence (i když jen pozvolna prosazované) jak na poli trestního práva hmotného 

v podobě harmonizace skutkových podstat některých trestných činů, tak v rovině 

procesní. Trestní spolupráce v menším územním celku, jakým je i Evropská unie, je 

jednoznačně efektivnější než celoplošná mezinárodní justiční spolupráce. Vývoj trestní 

spolupráce členských států Evropské unie lze rozdělit do období ohraničených mezníky 

v podobě přijetí Maastrichtské, Amsterdamské a v poslední řadě Lisabonské smlouvy. 

Jednotlivá období spojuje rozvíjející se myšlenka tzv. evropského justičního prostoru 

v trestních věcech.
36

 

2.1 Trestní spolupráce do vzniku Evropské unie 

 

Období do vzniku Evropské unie se vyznačuje čistě mezinárodněprávním 

charakterem a monopolem nebo alespoň výraznou převahou smluvních aktivit Rady 

                                                 
34

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 13. 
35

 tamtéž, s. 13 – 14. 
36

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 1. vydání. 

Praha : Linde, 2010. s. 126. Existuje i evropský justiční prostor v civilních věcech. Evropský justiční 

prostor v trestních věcech podle Pikny zahrnuje právní nástroje mezinárodní spolupráce v trestních 

věcech vytvořené EU i nástroje před vznikem EU, jako schengenské acquis. Do obsahu pojmu však 

neřadí policejní spolupráci. 
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Evropy v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a europeizace trestního práva vůbec. 

Mezi významné výsledky činnosti Rady Evropy v poválečném období patří již dříve 

opakovaně zmiňovaná Evropská dohoda o vydávání (nebo také Evropská extradiční 

dohoda) z roku 1957 (č. 549/1992 Sb.), Evropská úmluva o vzájemné právní pomoci ve 

věcech trestních z roku 1959 (č. 550/1992 Sb.)
37

 a mnoho dalších obdobných úmluv, 

které byly později promítány do některých ustanovení unijního práva. Zásadního 

významu na poli europeizace trestního práva však dosahuje Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod z roku 1950 (č. 209/1992 Sb.) a systém kontroly jejího 

respektování (nejen) prostřednictvím Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku 

(ESLP),
38

 jehož judikatura obohatila proces europeizace trestního práva v EU řadou 

vyslovených lidskoprávních zásad.
39

 

V rámci Evropských společenství, jejichž zakládající smlouvy neobsahovaly 

žádná ustanovení ohledně trestněprávní spolupráce, se začala od 70. let utvářet 

neformální policejní spolupráce navazující na diskutování potřeby užší spolupráce mezi 

členskými státy v oblasti bezpečnosti s poukazem na sílící teroristické tendence 

v Evropě. Tato spolupráce se vyvíjela mimo instituce a orgány Společenství i mimo 

rámec evropského práva. Nejprve vznikl v r. 1971 tzv. Bernský klub, zaměřující se na 

spolupráci zpravodajských služeb v boji s terorismem, následně v roce 1972 z podnětu 

francouzského prezidenta skupina Pompidou koordinující boj s drogovou kriminalitou. 

Na zasedání v Římě v prosinci roku 1975 byla rozhodnutím Evropské rady v rámci 

evropské politické spolupráce vytvořena skupina TREVI, vyvíjející svou činnost od 

roku 1976 prostřednictvím čtyř postupně se rozrůstajících specializovaných pracovních 

skupin (předmětem činnosti byly oblasti: boje s terorismem, školení a výměny 

informací o právu a bezpečnosti, boje s organizovaným zločinem a obchodu s drogami, 

odstranění hraničních kontrol v souvislosti se zavedením Schengenského systému). 

Spolupráce mezi příslušnými ministry, vysokými úředníky a expertními pracovními 

skupinami však probíhaly neformálně bez smluvního základu, a proto se také stala 

terčem kritiky pro svou netransparentnost a působení vně kontrolních mechanismů. Po 

                                                 
37

 Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959 byla výrazně doplněna (nikoli 

však nahrazena) Úmluvou o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU z 29. 5. 2000 

(Úřední věstník 197, 12/07/2000 s. 3 – 23). Ta má z hlediska formy podobu klasické mezinárodní 

smlouvy a je vedena v preambuli vyjádřeným principem vzájemné důvěry. 
38

 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 35. 
39

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 16. 
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vzniku Evropské unie došlo k začlenění organizačních struktur TREVI do třetího 

pilíře.
40

 Klíčovým odrazovým můstkem pro tříbení mezinárodní justiční spolupráce 

v evropské oblasti v době před Maastrichtskou smlouvou bylo přijetí tzv. 

Schengenských dohod a navazujících opatření, kterým je věnována následující 

podkapitola. 

2.1.1 Systém tzv. Schengenských dohod 

 

Na počátku zrodu tzv. Schengenských dohod byl praktický problém dvou 

evropských států, Spolkové republiky Německo a Francie, spočívající v kolonách 

vozidel pro dálkovou silniční přepravu na vzájemných hranicích, který tyto státy 

vyřešily přijetím tzv. Saarbrückenské dohody dne 13. června 1984. Na základě 

Saarbrückenské dohody byly postupně rušeny kontroly na francouzsko-německých 

hranicích a zaveden jak volný pohyb zboží, tak osob.
41

 Netrvalo dlouho a podobnými 

mechanismy se nechaly inspirovat i vlády zemí Beneluxu a 14. června 1985 byla 

v lucemburském městečku Schengen mimo rámec Smlouvy o založení ES, a tedy 

v režimu klasické smlouvy mezinárodního práva veřejného podepsána Belgií, 

Nizozemskem, Lucemburskem, Francií a Německem první Schengenská dohoda 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích některých států Společenství 

(tzv. Schengen I). Tato první úmluva nevyžadovala ratifikaci a prováděla se na 

prozatímním základě, což bylo zhojeno přijetím Schengenské prováděcí úmluvy dne 

19. června 1990 (Schengen II). Tyto dvě dohody se spolu s dalšími navazujícími 

platnými předpisy a dokumenty přijatými v rámci Schengenu souhrnně nazývají 

schengenské acquis.
42

 

Základním cílem Schengenského systému bylo dosažení maximální liberalizace 

pohybu osob přes vnitřní hranice zrušením kontrol osob a zboží 

uvnitř tzv. schengenského prostoru a přesunutí těžiště kontrol na vnější hranice 

(pozemní hranice, mezinárodní letiště a mořské přístavy), to vše v souladu se svobodou 

pohybu osob, zboží a kapitálu vyjádřenou již v původní Smlouvě o založení ES. První 

                                                 
40

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 1. vydání. 

Praha : Linde, 2010. s.126- 127. 
41

 tamtéž, s. 170. 
42

 tamtéž, s. 174, srov. též Rozhodnutí Rady z 20. 5. 1999 (1999/436/ES), jímž se stanoví právní základ 

všech ustanovení nebo rozhodnutí, které tvoří tzv. schengenské acquis, v souladu s příslušnými 

ustanoveními Smlouvy o založení ES a Smlouvy o EU 
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Schengenská dohoda stanovuje jak krátkodobě, tak dlouhodobě prováděná opatření 

směřující ke zjednodušení osobních kontrol na společných hranicích a sjednocování 

politiky cestovních dokladů. Schengenská prováděcí úmluva, jež se stala účinnou až 

26. března 1995, se věnuje zejména dalšímu odstraňování osobních kontrol na vnitřních 

hranicích a úpravě osobních kontrol na vnějších hranicích členských států, podmínkám 

vstupu a pobytu občanů třetích států, vízové a azylové politice, posílené policejní 

a justiční spolupráci, výslovnému zakotvení principu ne bis in idem a vytvoření 

Schengenského informačního systému (SIS),
43

 nejvýznamnější informační policejní 

databázi v schengenském prostoru.
44

 Schengen II zavedl důležitá bezpečnostní 

kompenzační opatření, která mají vyvážit rizika a hrozby spojená s očekávaným 

nekontrolovaným pohybem osob. Schengenské dohody vyjadřovaly ve své původní 

podobě mezivládní rámec spolupráce, což se ovšem, jak uvádí J. Fenyk, postupně 

měnilo „… komunitarizací ustanovení Schengenských dohod i Prováděcího protokolu 

… a vyvrcholilo přijetím protokolu k Amsterdamské smlouvě, připojeného k Smlouvě 

o založení ES a Smlouvě o vzniku EU, jímž byl celý Schengenský systém začleněn do 

práva ES i EU (v rámci tzv. rozšířeného I. pilíře).“
45

 

V současnosti je schengenský prostor tvořen 22 členskými státy Evropské unie 

kromě Irska, Velké Británie (na něž se ovšem vztahují některá ustanovení 

schengenského acquis
46

), Kypru, Rumunska a Bulharska, mimo EU jsou zapojeny 

i členské státy Severské pasové unie - Norsko, Island, dále Švýcarsko a Lichtenštejnsko, 

které postupně podepsaly smlouvy o spolupráci se státy Schengenu. Česká republika se 

stala součástí schengenského prostoru 21. 12. 2007.
47

 

Nutno ještě doplnit, že prakticky paralelně se Schengenským systémem dohod 

byl vysloven požadavek na rušení kontrol na vnitřních hranicích v roce 1986 

v Jednotném evropském aktu (v platnosti od 1. července 1987), první významné revizi 

Římských smluv. 

                                                 
43

 SIS tvoří 3 části: 1.CSIS – Centrální informační databáze, 2. NSIS – Národní informační systém, 3. 

SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entry. 
44

 TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ, T. Evropské právo.4. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2011. s. 647. 
45

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktual. a dopl. 

vydání. Praha : Linde, 2005. s.104. 
46

 Rozhodnutí Rady č. 365 ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska, aby se na něj vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (2000/365/ES) 
47

 http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-informace-o-schengenske-spolupraci.aspx 
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2.2 Trestní spolupráce podle Maastrichtské smlouvy 

 

K právnímu zakotvení politik justice a vnitřních věcí došlo až ve Smlouvě 

o Evropské unii podepsané 7. 2. 1992 v Maastrichtu a vstupující v platnost dne 

1. 11. 1993 (Maastrichtská smlouva, SES). Tato smlouva představuje nejvýznamnější 

změnu zakládacích smluv od roku 1957 a zavádí novou politickou a hospodářskou 

strukturu – Evropskou unii, založenou na tzv. třech pilířích. První pilíř tvoří stávající 

Evropská společenství (ES) a zcela nově byly kodifikovány druhý pilíř zahraniční 

a bezpečnostní politika (hlava V. SES) a pro mezinárodní spolupráci v trestních věcech 

nejvýznamnější třetí pilíř - spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (hlava 

VI).  

Spolupráce v trestních věcech byla zasazena do systému primárního unijního 

práva. Charakteristickým rysem byla forma mezivládní spolupráce, spočívající na 

zásadách mezinárodního práva veřejného, což předpokládalo rigidní systém 

jednomyslného hlasování. K zablokování dohody postačilo veto jediného státu, což 

bránilo efektivnímu prosazování plánovaných reforem v oblasti justice a vnitřních věcí. 

V čl. K.1 jsou vypočteny oblasti společného zájmu členských států, mezi nimiž vyniká 

pro naše téma aktuální soudní spolupráce v trestněprávních věcech v odst. 7 a policejní 

spolupráce v souvislosti s budováním systému výměny informací v celé Unii v rámci 

Evropského policejního úřadu (Europol) v odst. 9.
48

 V rámci zmíněného mezivládního 

charakteru spolupráce v trestních věcech vynikají v Maastrichtské smlouvě následující 

rysy:
49

 

1. právo zákonodárné iniciativy mají pouze členské státy, nikoli Komise, 

úloha Evropského parlamentu je okrajová,
50

 

2. jsou zavedeny následující právní nástroje spolupráce v trestních věcech: 

 společné postoje a společné akce (přijímané jednomyslně Radou, 

avšak jejich právní závaznost a povaha je nejasná), 

 úmluvy (vypracované Radou, doporučované členským státům 

k přijetí, čistě mezinárodněprávní povaha), 

 včetně opatření k jejich provedení, 

                                                 
48

 viz čl. K.1 odst. 7, 9 Maastrichtské smlouvy , Úř. věst. C 191 z 29. 7. 1992. 
49

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 33. 
50

 viz čl. K.6 Maastrichtské smlouvy. 
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3. omezená role Soudního dvora EU,
51

 

4. je zřízen koordinační „Výbor K.4“, jenž má podávat stanoviska Radě 

v oblasti třetího pilíře, 

5. pro případ porušení závazků ze třetího pilíře neexistují unijní sankce 

Význam Maastrichtské smlouvy spatřuje M. Tomášek především ve vytvoření 

diskusního fóra orgánů ES a zástupců členských států ohledně otázek spolupráce 

v trestních věcech,
52

 neboť z jejího znění je patrná neujasněnost budoucího směřování 

této spolupráce a opatrnost při bližším vymezení oblastí, kterých by se měla týkat. 

 

2.3 Trestní spolupráce podle Amsterdamské smlouvy 

 

K první změně Maastrichtské smlouvy a zároveň k nejvýznamnější změně 

zakládacích smluv došlo přijetím Amsterdamské smlouvy dne 2. října 1997 (v platnosti 

od 1. května 1999).
53

 Byl vytyčen nový (tzv. amsterdamský) cíl Evropské unie – 

zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva s přesněji 

formulovanými úkoly oproti Maastrichtské smlouvě. Došlo ke komunitarizaci části 

třetího pilíře,
54

 která se ovšem nedotkla oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních 

věcech. Ta zůstala upravena v hlavě VI SES a právní nástroje sloužící k realizaci 

ustanovení hlavy VI zůstaly, byť v pozměněné podobě, mezi akty sekundárního, nikoli 

primárního unijního práva. V rámci hlavy VI došlo formálně k oddělení policejní 

a justiční spolupráce v trestních věcech do dvou samostatných článků (čl. 30 a 31 SES) 

s taxativním, i když poměrně vágním výčtem oblastí společných postupů. 

Značných změn však doznala úprava právních nástrojů, coby aktů sekundárního 

práva přijímaných jednomyslně Radou z iniciativy členského státu nebo (nově) Komise. 

Oproti Maastrichtské smlouvě (ex. čl. K.6) byly zcela vypuštěny společné akce, 

                                                 
51

 Pravomoc SDEU v rámci 3. pilíře byla Maastrichtskou smlouvou prakticky vyloučena kromě 

případných spory z úmluv a jejich interpretace, předpokládá-li daná úmluva takový postup. K tomu viz 

KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 121. 
52

 Tamtéž, s. 34 – 35. 
53

 Úř. věst. C 340 z 10. 11. 1997. 
54

 Blíže viz PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 

3. vydání. Praha : Linde, 2012. s. 150. Politiky převedené ze třetího do prvního pilíře v podobě nové 

hlavy IV SES – Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu 

osob, byly nadále upravovány akty primárního práva (standardními komunitárními předpisy) jako 

nařízení, směrnice a rozhodnutí. 
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nicméně zůstala možnost přijetí společného postoje a úmluv. V případě úmluv bylo 

částečně upuštěno od původního rigidního pojetí tím, že byla zakotvena možnost jejich 

přijetí polovinou členských států s účinky pouze pro tyto státy. Zcela nově byla ve čl. 34 

SES zavedena možnost přijetí následujících dvou instrumentů: 

 rámcových rozhodnutí (čl. 34 odst. 2 písm. b) SEU) a 

 rozhodnutí (čl. 34 odst. 2 písm. c) SEU). 

Zatímco rámcová rozhodnutí byla přijímána za účelem sbližování zákonů 

a jiných předpisů členských států a závazná co do výsledku bez pevně stanovené právní 

formy (ponechána na vnitrostátní úpravě), rozhodnutí byla závazná a přijímána za 

jakýmkoli jiným účelem než sbližování zákonů, jenž byl v souladu s cíli hlavy VI 

Amsterdamské smlouvy. Pro oba typy rozhodnutí však platilo výslovné vyloučení 

přímého účinku, aby se tak předešlo jeho dovozování judikaturou Soudního dvora EU.
55

 

Čl. 42 SEU obsahuje tzv. přechodnou klauzuli (passerelle), s jejímž využitím 

může být záležitost z oblasti třetího pilíře (čl. 29 SEU) přesunuta pod hlavu IV Smlouvy 

o založení ES. Na takovém postupu se jednomyslně usnáší Rada na základě iniciativy 

Komise nebo členského státu a po konzultaci Evropského parlamentu. Smyslem tohoto 

ustanovení je zakotvit možnost použití právních prostředků komunitárního práva (hard 

law) u záležitostí, které mají být upraveny závaznějším instrumentem, než které nabízí 

třetí pilíř.
56

 

V souvislosti s Amsterdamskou smlouvou se často hovoří o zavedení trendu 

tzv. vícerychlostní Evropy, který byl dále rozvinut přijetím Lisabonské smlouvy. 

V Amsterdamské smlouvě tento prvek spatřujeme v institutu posílené spolupráce (čl. 43 

– 45 SES)
57

 spočívající v navázání kooperace jen části členských států. Taková právní 

konstrukce měla sice usnadnit přijetí konkrétních opatření mezi státy, které k sobě mají 

z hlediska spolupráce podle hlavy VI. blíže, nicméně potýkala se s faktickými problémy 

v podobě složité prosaditelnosti.
58

 Snad i proto zůstaly klasické mezinárodní smlouvy 

převažujícím prostředkem úpravy dané materie než složitý konstrukt posílené 

spolupráce. 

                                                 
55

 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 123. 
56

 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční 

spolupráce). 4. dopracované vydání. Praha : Linde, 2007. s. 229. 
57

 Amsterdamská smlouva doslova uvádí v hlavě VII pojem „užší“ spolupráce 
58

 K tomu blíže TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 40. 
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Mezi další novinky, které přinesla Amsterdamská smlouva, patří již výše 

v souvislosti s právními nástroji zmíněná zákonodárná iniciativa Komise a drobné 

posílení úlohy Evropského parlamentu v podobě obligatorních konzultací rámcových 

rozhodnutí, rozhodnutí a úmluv před jejich přijetím. Rovněž pravomoc Soudního dvora 

EU byla, i když jen v omezené míře, rozšířena. Soudnímu dvoru Evropské unie byla 

přiznána pravomoc přezkoumávat legalitu rámcových rozhodnutí a rozhodnutí 

(v souladu s čl. 35 odst. 6, 7 SES) a rovněž pravomoc rozhodovat spory mezi členskými 

státy, resp. Komisí, ohledně výkladu a použití sekundárních právních aktů, resp. úmluv. 

V souvislosti s výše uvedeným se pozastavím u průlomové judikatury Soudního 

dvora EU v oblasti harmonizace trestního práva v komunitárních politikách. Soudní 

dvůr EU svým rozsudkem z 13. 9. 2005
59

 zrušil na základě žaloby Komise proti Radě 

EU rámcové rozhodnutí o trestněprávní ochraně životního prostředí
60

 a rozvinul 

tzv. funkcionální pojetí komunitárního práva.
61

 Předmětem sporu byl názor Komise, že 

daný právní předpis měl být vydán formou aktu komunitárního a nikoli jako akt třetího 

pilíře. Dle rozsudku není pochyb o tom, že Unie nemá obecnou pravomoc v oblasti 

trestního práva, ale je její pravomocí, vyplývající z čl. 175 SES, uložit členským státům 

povinnost stanovit trestní sankce v případě trestných činů proti právním předpisům 

Společenství v oblasti ochrany životního prostředí (implicitní sektorově vymezená 

pravomoc v oblasti trestního práva). Znamená to, že v případě tzv. komunitárních 

politik budou přijímány výhradně právní akty prvního pilíře,
62

 což povede 

k účinnějšímu postihování závažné kriminality. Soudní dvůr EU tak dal zelenou 

harmonizaci trestního práva pro futuro i ohledně jiných oblastí trestněprávní ochrany 

než jen životního prostředí. V rámci třetího pilíře by měla být přijímána pouze 

tzv. horizontální trestněprávní ustanovení sloužící k usnadnění justiční a policejní 

spolupráce v širším smyslu. Funkcionální přístup k trestnímu právu byl potvrzen 

i dalším rozsudkem SDEU ve věci Komise v. Rada z roku 2007,
63

 i když tentokrát za 

současného vyslovení limitů tohoto pojetí (není např. v pravomoci Společenství stanovit 

výši a typy sankcí za trestné činy). 

                                                 
59

 Rozhodnutí ESD ve věci C-176/03 Komise v. Rada ze 13. 9. 2005. 
60

 Rámcové rozhodnutí Rady 2003/80/SVV ze dne 27. 1. 2003 
61

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 50. 
62

 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční 

spolupráce). 4. dopracované vydání. Praha : Linde, 2007. s. 231. 
63

 Rozhodnutí ESD ve věci C-440/05 Komise v. Rada z 23. 10. 2007. 
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Má-li být obecně shrnut význam Amsterdamské smlouvy ve světle rodící se 

bližší spolupráce v trestních věcech na území Evropské unie, je zde patrná snaha 

o vytváření nových a pružnějších forem spolupráce, než tomu bylo ve Smlouvě 

Maastrichtské, nicméně úsilí není dotaženo do konce tím, že členské státy naráží na 

složitost praktického využití např. v případě posílené spolupráce. Ponecháním policejní 

a justiční spolupráce v rámci třetího pilíře dala Evropská unie najevo, že si ohledně této 

otázky není jistá možností komunitarizace, jinými slovy že se spoluprací v této oblasti 

se sice počítá, nicméně jde o natolik citlivé téma pro velké množství členských států, že 

právní jednotnost unijního prostoru nemůže být zatím v tomto smyslu zajištěna. 

Oproti citelnému významu úpravy problematiky justice a vnitřních věcí 

v Amsterdamské smlouvě nepřináší Smlouva z Nice z roku 2003, snad kromě zakotvení 

Eurojustu, žádné výrazné změny. Proto se dále zaměřím na konkretizaci právních 

základů třetího pilíře v dokumentech politické povahy. 

 

2.3.1 Exkurs I. Vídeňský akční plán a summit Evropské rady 

v Tampere 

 

V souvislosti se spoluprací v tehdejším třetím pilíři je třeba zmínit dokument, 

který byl přijat v období mezi podpisem Amsterdamské smlouvy a jejím vstupem 

v platnost a jenž si kladl za cíl zajištění plné a co nejrychleji provedené realizace 

Amsterdamské smlouvy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Tímto dokumentem je 

Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provedení ustanovení 

Amsterdamské smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen 

„Akční plán“).
64

 Byl přijat na zasedání Evropské rady ve Vídni dne 3. prosince 1998, 

a to na základě výzvy Evropské rady ze zasedání v Cardiffu v červnu 1998. První, 

úvodní část Akčního plánu se věnuje některým politickým východiskům, definování 

pojmů a institutů Amsterodamské smlouvy, a to především pojmům prostoru svobody,
65

 

                                                 
64

 Tisk 1999/C 19/01; Action plan of the Council and the Commission on How best to implement the 

provisions of the Treaty of Amsterdam on an area of freedom, security an justice. 
65

 Pojem svoboda přesahuje volný pohyb osob. Výhod prostoru svobody lze plně využívat jen v prostředí, 

kde se lidé cítí bezpečně. viz čl. 6 Akčního plánu; srov. též POLÁK, P. Úprava mezinárodní právní 

pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie s přihlédnutím k ochraně jejích finančních zájmů. 1. 

vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003. s. 100 – 101. 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_217.htm
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bezpečnosti a práva.
66

 Další část „Priority a opatření“ se mimo jiné zaměřuje na 

vymezení přijímaných opatření v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních 

věcech (tedy na unijní problematiku třetího pilíře). Opatření se dělí na dvě skupiny, 

a sice na ty, které mají být přijaty do dvou a do pěti let od vstupu Amsterodamské 

smlouvy v platnost. 

Vídeňským akčním plánem ale snahy o vytvoření politických směrnic v oblasti 

justice a vnitra neskončily. Ve dnech 15. a 16. října 1999 se konal summit Evropské 

rady ve finském Tampere, z něhož vzešly Závěry předsednictva.
67

 Evropská rada zde 

opět vyslovila vůli rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva. Zejména 

pak prostor svobody by mělo být možné využívat v podmínkách všem dostupné 

bezpečnosti a práva. V Závěrech z Tampere se hovoří o vizi vytvoření skutečného 

evropského právního prostoru se stejně snadným přístupem občanů k soudům i jiným 

orgánům všech členských států. Rozdílnost justičních systémů nesmí být úmyslně 

využívána kriminálními živly v jejich prospěch. V první řadě byla zdůrazněna 

nezbytnost širšího vzájemného uznávání soudních rozhodnutí, což bylo podtrženo 

výzvou Rady a Komise ke schválení programu opatření k realizaci zásady vzájemného 

uznávání.
68

 V pozadí nezůstal ani apel na zjednodušení vydávacího řízení mezi 

členskými státy EU a na zkvalitnění boje proti kriminalitě na území celé EU skrze 

společné vyšetřovací týmy, zřízení EUROJUSTU apod. 

Ačkoli nejsou Akční plán ani Závěry z Tampere právně závazné, hovoří se 

o jejich faktické politické závaznosti s povinností plnit jimi specifikované úkoly, 

přičemž nelze zapřít ani funkci interpretační, neboť jsou využívány při výkladu 

konkrétních ustanovení Smlouvy o ES/EU. Evropská unie zároveň projevila politickou 

vůli spolupracovat v oblasti mezinárodní justiční spolupráce, a to vydáním konkrétních 

návodů a úkolů, nejen rozvíjením prázdných frází. 

 

 

                                                 
66

 oficiální překlady používají pojem „právo“ (justice), zatímco autoři Fenyk a Polák preferují dle nich 

výstižnější označení „spravedlnost“ 
67

 Závěry předsednictva Zasedání Evropské rady ve dnech 15. – 16. 10. 1999 v Tampere, česky v příloze 

Mezinárodní politiky č. 12/99 
68

 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 126. 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_217.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_310.htm
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2.3.2 Exkurs II. Haagský a Stockholmský program 

 

Evropská unie byla vytržena z koncentrace na své priority celkem záhy 

v důsledku tragických teroristických útoků ze dne 11. září 2001. „Jak vyplynulo ze 

Závěrů mimořádného zasedání Evropské rady konaného 21. září v Bruselu a Prohlášení 

hlav států nebo vlád EU a předsedy Komise na zasedání Evropské rady … ve dnech 

19. a 21. října v Gentu, jedním z ústředních zájmů se stalo posílení boje proti terorismu 

a v jeho rámci zavedení evropského zatykače.“
69

 Evropská rada usoudila, že postupy 

klasického vydávání již neodrážejí stupeň integrace a důvěry mezi členskými státy EU. 

Následovaly teroristické útoky v Madridu (2004) a celkově vzrostlo nebezpečí 

organizované trestné činnosti, proto vzrostla potřeba EU vyslovit stabilní politickou 

strategii řešení přeshraničních problémů za současného zaručení základních práv 

a přístupu ke spravedlnosti. 

Haagský program: „Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii“,
70

 

jenž byl schválen na zasedání Evropské rady 5. listopadu 2004, koncepčně navazuje na 

Závěry z Tampere. Stanovuje obecné priority a politické cíle v oblasti vnitřní 

bezpečnosti EU na období let 2005-2009,
71

 jakými jsou regulace migračních toků 

a kontrola vnějších hranic EU, boj proti organizovanému mezinárodnímu zločinu 

a terorismu, koordinace vyšetřování, využití potenciálu EUROPOLU a EUROJUSTU 

i dokončení programu vzájemné uznávání soudních rozhodnutí.
72

 

Zdrojem inspirací pro vydání dalšího plánu navazujícího na Haagský program, 

byla Závěrečná zpráva Future Group, neformální poradní skupiny pro budoucnost 

evropské politiky v oblasti vnitřních věcí. Future Group byla tvořena mimo jiné 

ministry vnitra tří po sobě následujících předsednických zemí, proto stojí za zmínku 

spoluautorský podíl České republiky, která předsedala Radě EU v prvním pololetí roku 

2009. 

Následně vznikl víceletý program pro oblast justice a vnitřních věcí, 

tzv. Stockholmský program obecných priorit a politických cílů pro období let 2010 –

                                                 
69

 POLÁK, P. Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie 

s přihlédnutím k ochraně jejích finančních zájmů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003. s. 105. 
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 Dostupný včetně Akčního plánu na www.mvcr.cz 
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 Rámec, hlavní cíle a implementaci Haagského programu detailněji upravuje Akční plán schválený 

3. června 2005. 
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 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 127. 
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 2014, schválený na summitu ve dnech 10. – 11. prosince 2009 a již plně reflektující 

a naplňující Lisabonskou smlouvu.
73

 Opět se jedná o politický, nikoli právně závazný 

dokument, který je zároveň nejrozsáhlejším ze všech dříve přijatých programů. Jako 

svou politickou prioritu uvádí zaměření pozornosti na zájmy a potřeby občanů, zajištění 

respektování základních svobod a integrity při současné záruce bezpečnosti v Evropě 

(čl. 1.1), v oblasti evropského prostoru práva a spravedlnosti akcentuje nutnost 

překonání roztříštěnosti právních úprav, vybízí k dalšímu zvyšování vzájemné důvěry 

v právní systémy členských států a klade důraz na propojenost vnitřní a vnější politiky 

EU. Evropská rada pak ve Stockholmském programu (čl. 1.2.10) vyzvala Komisi 

k urychlenému předložení akčního plánu ke schválení Radě, v němž konkretizuje, jak 

budou cíle a priority programu provedeny v rámci konkrétních opatření spolu 

s časovým harmonogramem pro jejich přijímání a provádění. Komise předložila dne 

20. dubna 2010 Akční plán, který se však dle vyjádření většiny členských států 

vzdaloval od zadání víceletého programu, a Evropská komise se tak nevyhnula kritice.  

2.3.3 Exkurs III. Corpus Juris 

 

Jako příklad konstruktivního spolupůsobení odborníků na orgány EU je třeba 

zmínit práci mezinárodní expertní skupiny, jež vznikla z popudu Výboru pro kontrolu 

rozpočtu Evropského parlamentu v polovině 90. let minulého století a byla vedena 

francouzskou odbornicí na trestní právo, pařížskou profesorkou Mireille Delmas-Marty. 

Jejím úkolem bylo vypracování studie o ochraně finančních zájmů Společenství na 

principu tzv. evropské (trestní) teritoriality jako předpokladu k fungování Evropské 

justiční oblasti ve věcech trestních. Výsledkem jejich půlročního úsilí je jedinečné dílo 

Corpus Juris.
74

 Po sérii neformálních připomínkových řízení zejména ze strany 

akademiků členských států bylo dílo přepracováno do své prozatím aktuální podoby 

Corpus Juris 2000 (tzv. Florentská verze). 

Corpus Juris je tedy souborem norem trestního práva v rámci EU zaměřený na 

minimální ochranu finančních zájmů společenství, má však charakter pouhého 
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 Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (úř. věst. 

EU C 115/1, 4. 5. 2010), dostupné též na www.mvcr.cz. 
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 DELMAS-MARTY, Mireille. Corpus juris: portant dispositionis pénales pour la protection des intérets 

financiers de l’Union européenne. Paris: Economica, 1997. 178 s., dále Copus Iuris. Přepracovaní a 

doplněná studie k zajištění ochrany finančních zájmů Evropských společenství (překlad proveden S. 

Kloučkovou a J. Fenykem). Brno : 2010. 
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prototypu či projektu bez právní závaznosti.
75

 Rozdělen je do tří částí – i. trestní právo 

hmotné – zvláštní část (s popisem 8 skutkových podstat a souborem odpovídajících 

sankcí), ii. trestní právo hmotné – obecná část a iii. trestní právo procesní. Především 

poslední procesněprávní část je z pohledu tématu této práce významná, neboť upravuje 

postavení Úřadu evropského veřejného žalobce,
76

 dále tzv. soudce svobod (judge of 

freedoms), jenž aplikuje jak národní právo, tak Corpus Juris, a institut evropského 

příkazu k zatčení, což je úplně první reálná zmínka o později přijaté úpravě evropského 

zatýkacího rozkazu. 

Jak sami autoři naznačují, nemá Corpus Juris ambice stát se trestním zákoníkem 

ani kompletně unifikovaným a přímo aplikovatelným evropským trestním řádem 

užívaným evropskými soudy. Spíše se jedná o soubor pravidel trestního práva se 

zaměřením na ochranu finančních zájmů Evropské unie, jehož cílem je ujištění, že 

v mezích sjednoceného evropského justičního prostoru je boj s kriminalitou jednodušší 

a efektivnější. Navržená úprava specifického odvětví trestního práva hmotného 

i procesního vytváří v první řadě prostor k diskusi o dalším vývoji evropského trestního 

práva, a právě v tom spočívá její hlavní přínos. Poprvé byla představena konkrétní 

podoba návrhu, jež směle odpovídá na otázku, které ze zájmů Evropské unie je třeba 

chránit a definovat i v rámci supranacionální úpravy. Lze tedy podotknout, že autoři 

Corpu Juris splnili úkol zadaný jim Evropskou komisí, když se vydali cestou úpravy 

dílčí oblasti trestního práva a nesnažili se vytvořit obecně platný kodex, jenž by byl 

zákonitě plný abstraktních pojmů a neurčitých ustanovení. Rozdílnost právních řádů 

členských států EU je i nadále natolik patrná, že by jiná než dílčí, postupná a citlivá 

úprava nebyla realizovatelná. 

 

2.4  Trestní spolupráce podle Lisabonské smlouvy 

 

Po neúspěšné snaze o prosazení Smlouvy o Ústavě pro Evropu,
77

 která byla 

definitivně odmítnuta referendy ve Francii a Nizozemí, byla po taktéž nesnadném 
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 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční 

spolupráce). 4. dopracované vydání. Praha : Linde, 2007. s. 365. 
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 Lisabonská smlouva zavádí možnost vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce (čl. 86 

SFEU) 
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 Úř. věst. C 310 z 16. 12. 2004; co se týče Ústavy pro Evropu, je Lisabonská smlouva prakticky jejím 

přepracováním za současného upuštění od koncepce nahrazení stávajících SEU a SES a po obsahové 
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prosazování přijata dne 13. 12. 2007 Lisabonská smlouva,
78

 jež vstoupila v platnost 

1. prosince 2009. Lisabonská smlouva výrazně doplnila stávající zakládající smlouvy, 

a tedy primární právo EU (Smlouvu o založení Evropského společenství – SES 

a Smlouvu o Evropské unii – SEU), přičemž SES byla přejmenována na Smlouvu 

o fungování Evropské unie (SFEU). 

Prostor svobody, bezpečnosti a práva nalezneme v hlavě V části třetí SFEU, 

označené jako Vnitřní politiky a činnosti Unie. Největší změnou byla pro tuto oblast 

práva její začlenění do tzv. sdílených pravomocí mezi Unií a členskými státy (čl. 4 odst. 

2 písm. j) SFEU). Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech byla, jak je o tom 

pojednáno výše, původně obsažena v ex-hlavě VI SEU coby oblast třetího pilíře, 

zatímco volný pohyb osob, vízová, azylová a imigrační politika byly začleněny v ex-

hlavě IV SES. V tomto uspořádání přinesla Lisabonská smlouva reformní změnu, když 

původní třípilířovou strukturu Unie zcela zrušila a spojila všechny politiky v jeden 

unijní celek za současného zavedení právní subjektivity EU. Důsledkem toho získal 

Soudní dvůr Evropské unie plnou jurisdikci v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti 

a práva.
79

 Sjednocením forem sekundárních právních aktů došlo ke změně forem 

právních předpisů původní oblasti třetího pilíře. Těmi budou nadále pouze nařízení, 

směrnice a rozhodnutí (resp. doporučení a stanoviska), zrušeny byly úmluvy, rozhodnutí 

a rámcová rozhodnutí. Až do nahrazení přijatých právních aktů tzv. třetího pilíře 

právními akty dle Lisabonské smlouvy však zůstávají jejich účinky zachovány.
80

 

Pokud jde o přijímání rozhodnutí na poli justiční spolupráce v trestních věcech, 

byl zaveden nový postup, který umožňuje jednotlivým členským státům zdržet se 

přijímání opatření v případě nesouhlasu, zatímco ostatní státy budou v opatřeních 

pokračovat. Tento mechanismus jednak nahrazuje původní právo veta a blokaci přijetí 

rozhodnutí, zároveň také vyvažuje zavedení řádného legislativního postupu 

(spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady) do citlivých oblastí spolupráce 

v trestních věcech. Dochází tím k jakémusi propojení jednomyslnosti a posílené 

spolupráce, které má vést k zamezení zbytečného blokování přijímání opatření 

                                                                                                                                               
stránce zahrnutí věcných připomínek, které se staly překážkou přijetí Ústavy pro Evropu v Nizozemsku 

a Francii. 
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79

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 49. 
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 blíže viz PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 

1. a 3. vydání. Praha : Linde, 2012. s. 186 – 207. 
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a současně zachovává možnost udržení kontroly členských států nad tempem integrace. 

Posílená spolupráce je možná, shodne-li se na ní nejméně 9 členských států a povolí-li 

jejich záměr Rada. 

Pozitivum Lisabonské smlouvy pro sledovanou oblast lze spatřovat ve 

zjednodušení posílené spolupráce (čl. 20 SEU), a tím zvýšení flexibility práva EU. Na 

druhou stranu někteří autoři
81

 kritizují přílišnou roztříštěnost právního rámce vedoucí 

k nepřehlednosti i interpretačním potížím. S rozpaky je přijímáno i zvláštní postavení 

Spojeného království, Irska (opt-in) a Dánska (opt-out) v oblasti prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva, které podtrhuje nejednotnost právního rámce upraveného 

Lisabonskou smlouvou. 
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3. Rámcová rozhodnutí jako právní akty tzv. třetího pilíře 

před přijetím Lisabonské smlouvy 
 

3.1 Obecná charakteristika rámcových rozhodnutí 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o trestní spolupráci podle Amsterdamské 

smlouvy, čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU v amsterdamském znění přiznal Radě 

pravomoc přijímat jednomyslně z podnětu členského státu nebo Komise rámcová 

rozhodnutí (ang. Framework Decision, něm. Rahmenbeschluss) za účelem sbližování 

právních a správních předpisů členských států. Rámcová rozhodnutí byla mezivládním 

(unijním) aktem třetího pilíře, který spolu s rozhodnutími nahradil společné postupy 

vymezené v Maastrichtské smlouvě. Jsou závazné ve výsledku, jehož má být dosaženo, 

přičemž volba prostředků a jejich forem není předepsána a je ponechána na 

vnitrostátních orgánech členských států. O nepřímém účinku rámcových rozhodnutí, 

resp. o výslovném vyloučení přímého účinku ve Smlouvě o EU bude podrobněji 

pojednáno v následující podkapitole. 

Současné primární právo (po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost) formu 

rámcových rozhodnutí nezná, ta přesto zůstávají v platnosti, dokud nebudou zrušena či 

nahrazena.
82

 Pravomoci orgánů EU (Komise a Soudní dvůr EU) zůstávají ve vztahu 

k obsolentním aktům třetího pilíře (kromě jejich případného pozměňování) po dobu 

přechodného pětiletého období, které končí 1. 12. 2014, stejné jako před přijetím 

Lisabonské smlouvy. Poté bude Komise aktivně legitimována k podání žaloby na 

neplatnost těchto aktů u Soudního dvora EU.
83

 

Rámcová rozhodnutí byla poměrně hojně přijímána jak na poli trestního práva 

hmotného,
84

 tak procesního – např. Rámcové rozhodnutí o postavení obětí v trestním 

řízení z 15. 3. 2001 a Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, jemuž bude 

věnována celá následující čtvrtá kapitola. 

 

  

                                                 
82

 čl. 9-10 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních 
83

 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. s. 119. 
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3.2 Nepřímý účinek rámcových rozhodnutí, eurokonformní výklad 

a judikatura Soudního dvora EU 

 

Významné rozhodnutí dotýkající se postavení evropského práva v oblasti justice 

a vnitra vynesl Soudní dvůr EU ve věci C-105/03 Maria Pupino dne 16. 6. 2005.
85

 

Předmětem rozhodování byla předběžná otázka ve věci výkladu částí Rámcového 

rozhodnutí Rady o postavení obětí v rámci trestních řízení,
86

 přičemž v samotném 

trestním řízení se jednalo o obvinění Marie Pupino, učitelky v mateřské školce, 

z ublížení na zdraví žáků mladších pěti let. Otázkou byl vztah tohoto rámcového 

rozhodnutí k vnitrostátnímu právu a jím upravené postavení zvláště ohrožených obětí 

v trestním řízení, když předpisy italského trestního práva zcela nekorespondovaly 

s obecnými požadavky v rámcovém rozhodnutí. 

Soudní dvůr EU zde vyvodil povinnost vnitrostátních soudů brát v úvahu 

všechna pravidla vnitrostátního práva a vykládat je v co největším možném rozsahu ve 

světle znění a účelu rámcového rozhodnutí, neboť jde o nástroj s podobným účinkem 

jako směrnice (coby nástroj komunitárního práva). Dále SDEU konstatoval, že úkolem 

EU je dle dikce čl. 1 druhého a třetího pododstavce SEU utváření vztahů mezi 

členskými státy a jejich národy způsobem projevujícím soudržnost a solidaritu. Zásada 

loajální spolupráce podle čl. 10 SES především znamená, že členské státy přijímají 

veškerá vhodná opatření k plnění závazků vyplývajících z evropského práva (body 41, 

42 Rozsudku). SDEU má za to, že tato zásada platí též v oblastech spadajících do 

třetího pilíře EU, tedy v oblastech policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 

Zároveň však stanovil mantinely konformního výkladu s ohledem na Rámcové 

rozhodnutí, které představují obecné právní zásady, zejména právní jistota a zákaz 

zpětné účinnosti (body 43, 44 Rozsudku). V úplném závěru vyslovil, že zásada 

konformního výkladu nemůže sloužit jako základ pro výklad vnitrostátního práva 

contra legem (bod 47 Rozsudku).
87

 

                                                 
85

 Rozhodnutí SD EU ve věci C-105/03 Tribunale di Firenze v. Maria Pupino z 16. 6. 2005. Dostupný 

z WWW: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0105:EN:PDF 
86

 Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z 15. 3. 2001 o postavení obětí v rámci trestních řízení. Úř. 

věst. 2001L 82 
87

 Blíže viz 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 : 

LexisNexis CZ s. r. o., 2007. s. 54, také POLÁK, P., HÝBLOVÁ, H. Přehled judikatury k mezinárodní 
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SDEU poukázal, s odkazem na znění čl. 34 odst. 2 písm. b) SEU 

v amsterdamském znění a čl. 249 třetí pododstavec SES, na paralely mezi rámcovými 

rozhodnutími a směrnicemi, pokud jde o jejich závaznost (body 33, 34 Rozsudku). 

Přímý účinek
88

 rámcových rozhodnutí je dle znění Smlouvy o EU výslovně vyloučen 

(čl. 34 odst. 2 písm. b) SEU in fine). Někteří autoři
89

 v tomto ustanovení vidí jasný účel 

– zbránění Soudnímu dvoru v dovozování bezprostředního účinku rámcových 

rozhodnutí prostřednictvím judikatury, jako tomu bylo v případě směrnic.
90

 Ve světle 

pozorovaného rozsudku se přesto nelze ubránit dojmu, že se SDEU pokouší i nepřímý 

účinek interpretovat v co nejširším smyslu. 

Z daného rozhodnutí vyplývá, že ačkoli rámcová rozhodnutí na první pohled 

nemají dle dikce Smlouvy o EU v amsterdamském znění coby nástroje třetího pilíře 

nijak význačné postavení, SDEU posílil jejich právní postavení v tom smyslu, že 

vyslovil požadavek, aby vnitrostátní soudy vykládaly vnitrostátní právo tak, aby bylo 

dosaženo cílů požadovaných rámcovými rozhodnutími. Vlastně tím vytrhl 

eurokonformní výklad ze supranacionální oblasti komunitárního práva a rozšířil jej na 

právní nástroje mezivládní justiční a policejní spolupráce v trestních věcech. 

Rozhodnutí ve věci Pupino lze považovat za nadčasové, když později dle SFEU získaly 

obdobné právní nástroje stejné postavení. 

 

3.3 Rámcová rozhodnutí, mezinárodní smlouvy a směrnice – paralely 

a odlišnosti 

 

Rámcová rozhodnutí představovala zcela nový právní nástroj úpravy oblasti 

mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, která byla do té doby regulována 

mezinárodními smlouvami. Často komplikovaný ratifikační proces u mezinárodních 
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 Přímý účinek norem práva EU znamená, že tyto normy mohou přímo zakládat práva a povinnosti 

jednotlivců, jichž se lze dovolat u vnitrostátních soudů, anebo vyloučit aplikaci neslučitelného 

vnitrostátního předpisu. 
89

 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 

evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 123. 
90

 rozsudek ESD ve věci 148/78, trestní řízení proti Tullimu Rattimu, z 5. 4. 1979, rozsudek ESD ve věci 

152/84 M. H. Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, z 26. 2. 1986, 

rozsudek ESD ve věci 106/89, Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentacion SA ze 

13. 11. 1990. 



 38 

smluv však způsobil, že se členské státy začaly uchylovat právě k přijímání rámcových 

rozhodnutí 

Český odborník na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech Polák 

hodnotí vztah rámcových rozhodnutí vydaných v první fázi tzv. poamsterdamského 

období a dříve přijatých mezinárodních smluv jako symbiotický, navazující na původní 

znění mezinárodních smluv, jež často pouze doplňuje a upřesňuje. Možnost úpravy 

některé oblasti rámcovým rozhodnutím za současné existence mezinárodní smlouvy dle 

něj není na překážku, spíše naopak vnímá Polák takový postup pozitivně.
91

 Zlom nastal 

přijetím průlomového Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu z roku 

2002, které výslovně nahrazuje odpovídající ustanovení mezinárodních úmluv 

(např. Evropské úmluvy o vydávání ze 13. 12. 1957 a dalších), avšak pouze ve vztahu 

mezi členskými státy EU. Nastává tak zvláštní situace, kdy rámcové rozhodnutí 

vylučuje aplikaci mezinárodní smlouvy, to vše na pozadí zrodu nového systému justiční 

spolupráce v trestních věcech založeného na zásadě vzájemného uznávání rozhodnutí 

v trestních věcech.
92

 

Podle experta na evropské právo Svobody bylo možné rámcová rozhodnutí, 

pokud nebyla jednoznačně stanovena mezinárodněprávní subjektivita EU, považovat 

i za mezinárodní smlouvu ve smyslu čl. 39 – 41 Vídeňské úmluvy o smluvním právu 

(č. 15/1988 Sb.), která má přednost před zákonem, pokud tak stanoví vnitrostátní 

ústavní právo.
93

 Nutno doplnit, že na rozdíl od mezinárodních smluv v klasickém pojetí 

zde nedochází k ratifikaci. Toto pojetí oproti tomu Polák jednoznačně odmítá, což 

dokládá celou řadou argumentů, s nimiž nelze jinak než souhlasit. Rámcová rozhodnutí 

jsou totiž aktem orgánu EU (Rady), řídí se sice mezinárodním právem (SEU), ale 

v jejich případě nelze hovořit o dohodě dvou či více subjektů mezinárodního práva jako 

u mezinárodních smluv. Ač jsou rámcová rozhodnutí Radou přijímána jednomyslně, 

mohou se členové zdržet hlasování (ex. čl. 205 odst. 3 SES, nyní čl. 238 odst. 4 SFEU). 

Lze si tak představit situaci, kdy by státu, jenž se zdržel hlasování, vznikly práva 
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a závazky v rozporu se zásadou mezinárodního práva pacta tertiis nec nocet nec 

prosunt.
94

 

 Povaze vztahu rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv se věnovali 

i právníci P. Bříza a Z. Maršálková. Ohledně změny závazků vyjádřených 

v mezinárodní smlouvě rámcovým rozhodnutím mezi členskými státy EU dospěli 

k závěru, že tento postup možný je a vyplývá přímo ze Smlouvy o EU. Nicméně je třeba 

mít na paměti, že rámcové rozhodnutí je realizováno až změnou vnitrostátní legislativy 

a teprve tehdy je implementační legislativa schopná nahradit mezinárodní smlouvu. 

Důsledkem netransponování rámcového rozhodnutí ve stanovené implementační lhůtě 

je dle autorů porušení unijní, a tím i mezinárodněprávní odpovědnosti. V takovém 

případě se mezinárodní smlouva bude aplikovat až do doby řádné transpozice 

rámcového rozhodnutí. I tehdy je ale třeba vzhledem k judikátu Maria Pupino dodržovat 

eurokonformní výklad.
95

 

Závazností svého cíle a volností ohledně použitých prostředků k jeho dosažení 

(implementací do vnitrostátního práva právně závazným vnitrostátním předpisem) se 

rámcová rozhodnutí formálně podobají směrnicím.
96

 Rozdílnost je pak v již výše 

zmíněném výslovném vyloučení přímého účinku u rámcových rozhodnutí 

a konstatováním nepřímého účinku s požadavky konformního výkladu judikaturou 

Soudního dvora EU ve věci C-105/03 Marie Pupino . Zatímco rámcová rozhodnutí jsou 

právními akty třetího pilíře a mají mezivládní povahu, směrnice se řadí mezi akty 

supranacionálního prvního pilíře.
97
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4. Rámcové rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu 

(2002/584/SVV) 
 

 

Snahy o nahrazení extradičního řízení přímým, neformálním předáním osob 

stíhaných a hledaných pro spáchání trestného činu za současného zachování principů 

ochrany lidských práv vyústily na území Evropské unie v přijetí zcela zásadního 

Rámcového rozhodnutí Rady na zasedání v Seville ze dne 13. června 2002, 

o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi jednotlivými členskými 

státy (2002/584/SVV, dále jen „Rámcové rozhodnutí o EZR“).
98

 Rámcové rozhodnutí 

o EZR tak jednak uvedlo v život myšlenku vyjádřenou v konceptu Corpus Juris, jednak 

naplnilo jeden z hlavních cílů vzešlých ze summitu v Tampere.
99

 Jeho rychlé přijetí 

zapříčinily mimo jiné i teroristické útoky na Spojené státy ze dne 11. září 2001, které 

poukázaly na akutní potřebu přijetí účinných nástrojů boje proti mezinárodnímu 

terorismu a dalším závažným přeshraničním zločinům.
100

 

V první řadě došlo Rámcovým rozhodnutím o EZR mezi členskými státy EU 

k úplnému nahrazení vydávacího řízení systémem předávání (surrender). „Podstata 

předávání na základě EZR je stejná jako u vydávání, neboť v obou případech se jedná 

o přesun osoby z jedné jurisdikce do jiné za účelem jejího trestního stíhání nebo výkonu 

trestu, který jí byl uložen, a téměř stejný, nebo alespoň dosti podobný, je i rozsah 

aplikace, rozdíl … však spočívá v hmotněprávních podmínkách aplikace a v řízení 

(mechanismu fungování).“
101

 Další odlišnosti extradice a předání na základě 

evropského zatykače spolu s jeho přínosy charakterizovat následujícími body: 
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1. jde o první právní nástroj, u něhož se uplatňuje zásada vzájemného 

uznávání rozhodnutí justičních orgánů,
102

 

2. při předávání osob se uplatňuje přímý styk justičních orgánů 

(vystavujícího, který vydává EZR podle práva svého státu, 

a vykonávajícího, který vykonává doručený EZR, zatímco úloha ústředních 

orgánů při výkonu EZR je omezena na praktickou a správní pomoc, 

3. zásada oboustranné trestnosti a zásada speciality (typické pro extradici) 

byly omezeny, 

4. bylo upuštěno od zásady nevydávání vlastních státních občanů, 

5. vykonávající justiční orgán je v zásadě povinen zatykač provést (kromě 

obligatorních a fakultativních důvodů pro odmítnutí předání), 

6. byla odstraněna překážka nevydávání osob pro politické trestné činy, 

7. došlo ke stanovení jasných a poměrně krátkých lhůt v rámci předávacího 

řízení.
103

 

 

Pro úplnost je třeba uvést, že Rámcové Rozhodnutí o EZR bylo pozměněno 

v důsledku úpravy procesních práv osob v soudním jednání, jichž se dotyčné osoby 

osobně nezúčastnily Rámcovým Rozhodnutím Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 

2009. Podrobněji se této „novele“ budu věnovat v kapitole 4.2.2. 

Pro větší přehlednost uvádím vždy k jednotlivým článkům Rámcového 

rozhodnutí o EZR  příslušné paragrafy zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních (ZMJS). Nicméně hned v úvodu je třeba upozornit na 

terminologické odlišnosti obou úprav. Zatímco Rámcové rozhodnutí o EZR používá 

pojmy „vystavující“ a „vykonávající“ členský stát či justiční orgán, ZMJS operuje 

s pojmy „vyžadující“ a „předávající“. Význam je stejný, proto si dovolím používat 

pojmy shodně s právním nástrojem, který budu v konkrétním případě citovat či 

parafrázovat. 
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4.1 Výchozí principy 

 

V souvislosti s výkladem pojmu evropský zatýkací rozkaz a jeho aplikací je 

třeba nahlédnout do preambule Rámcového rozhodnutí o EZR, v níž jsou obsaženy 

klíčové výchozí principy evropského zatykače i některé motivy, které vedly k jeho 

přijetí.
104

 

V první řadě jde o princip vzájemné důvěry (bod 10 preambule), jímž se má na 

mysli důvěra ve strukturu a fungování justičních systémů členských států a spravedlivý 

proces. Mezinárodní spolupráce v trestních věcech je obecně založena na vzájemné 

důvěře vedle sebe stojících justičních systémů. Bez jejího předpokladu by ani k žádné 

spolupráci nedocházelo. Před přijetím Rámcového rozhodnutí o EZR byla soudům 

či správním orgánům dána možnost odmítnout vydání nebo požadovat v určitých 

případech záruky a doplňující informace. Tato možnost stále existuje 

v mnohých mezinárodních extradičních úmluvách. Rámcové rozhodnutí o EZR sice 

představuje krok vpřed ve smyslu proklamovaného vysokého stupně důvěry mezi 

členskými státy, ovšem prostor pro odmítnutí výkonu EZR, o nichž bude pojednáno 

v následujících kapitolách, byl ponechán.
105

 Někteří autoři tak v souvislosti 

s protěžovanou zásadou vzájemné důvěry upozorňují na opačný jev - ostražitost či 

nedůvěru ostatních států v takto citlivé oblasti původního třetího pilíře.
106

 

Další vůdčí zásadou je vzájemné uznávání na poli trestního práva, vyjádřené 

v bodě 6 preambule (doslova „úhelný kámen“ justiční spolupráce) a zdůrazňující 

prvenství EZR coby právního nástroje realizujícího tuto zásadu. Tato idea odráží fakt, 

že pouze volný pohyb rozhodnutí justičních orgánů může držet krok 

s dynamickým prostředím volného pohybu osob. 

Ochrannou a garanční funkci plní princip justiční kontroly zmíněný v následující 

podkapitole (body 8, 9 preambule), princip ochrany lidských práv (body 12, 13 

preambule) a princip ochrany osobních údajů, nabývající v poslední době stále většího 
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významu (bod 14 preambule). V případě ochrany lidských práv je odkazováno na 

zásady uvedené v čl. 6 Smlouvy o EU (v amsterdamském znění) i na Listinu základních 

práv EU. Zcela vyloučeno by tedy bylo předání do státu, kde by hrozilo nebezpečí 

uložení trestu smrti, mučení nebo jiného ponižujícího zacházení. V souvislosti s vůdčím 

principem vzájemné důvěry působí zdůraznění ochrany lidských práv ve své 

nejzákladnější podobě (tedy zákaz předání při hrozbě trestu smrti) poněkud nadbytečně, 

až kontrastně. Členské státy EU by dle mého názoru už z podstaty své příslušnosti 

k Unii měly zaručovat natolik vysoký standard ochrany lidských práv a základních 

svobod, aby nebylo vůbec nutné do budoucna tyto elementární požadavky opakovat 

a považovat je za integrální prvek fungování orgánů daných států. Na druhou stranu pro 

trvání na zdůrazňování základní nedotknutelnosti lidského života a integrity člověka 

hovoří skutečnost, že o členství v EU poslední dobou usilují i státy, u nichž lze o kvalitě 

dosahovaného standardu na tomto poli pochybovat. 

 

4.2 Pojem evropský zatýkací rozkaz 

 

Evropský zatýkací rozkaz je definován hned v úvodním článku 1 odst. 1 

Rámcového rozhodnutí o EZR jako soudní rozhodnutí, které vydal některý členský stát 

proto, aby jiný členský stát zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního stíhání, 

výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření. Jedná se tedy o jakési 

podkladové rozhodnutí nebo spíše o žádost o zatčení a předání, neboť vyžádaná osoba 

sice může být přímo na základě vydaného EZR zatčena, ale co se týče jejího předání do 

jiného státu, je nezbytné, aby o něm rozhodl justiční orgán státu, na jehož území 

k zatčení pachatele došlo (viz čl. 15 Rámcového rozhodnutí o EZR), což odpovídá výše 

zmíněnému principu justiční kontroly (bod 8 preambule Rámcového rozhodnutí 

o EZR). Co se týče české vnitrostátní úpravy, ZMJS nově definuje EZR (§ 190 ZMJS) 

oproti původní úpravě v tr. řádu, která pouze odkazovala na evropské předpisy. 

Vzhledem k absenci přímého účinku rámcových rozhodnutí však byl tento odkaz 

nedostatečný a nepřesný. 

Výkon EZR členskými státy EU je postaven na základě zásady vzájemného 

uznávání (čl. 1 odst. 2). Výhodou evropského zatykače je, že jej vystavující justiční 

orgán může přímo předat příslušnému orgánu vykonávajícího státu, pokud je známo 
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místo pobytu vyžádané osoby (čl. 9 odst. 1). Jaký justiční orgán vykonávajícího státu je 

příslušný, lze zjistit prostřednictvím Evropské justiční sítě
107

 (čl. 10 odst. 1). Rámcové 

rozhodnutí o EZR dává navíc možnost vystavujícímu justičnímu orgánu rozhodnout 

o pořízení záznamu o vyžádané osobě v Schengenském informačním systému (SIS) 

podle článku 95 Schengenské prováděcí úmluvy. Tento záznam spolu s přiloženými 

údaji dle čl. 8 odst. 1 je rovnocenný evropskému zatýkacímu rozkazu (čl. 9 odst. 2, 

3).
108

 Předání EZR lze učinit kromě využití SIS i prostřednictvím zabezpečeného 

telekomunikačního systému Evropské justiční sítě, v krajním případě pak 

prostřednictvím INTERPOLU, ale i jakýmkoli jiným bezpečným prostředkem písemnou 

formou (čl. 10 odst. 2, 3, 4). 

Co se týče obsahu a formy EZR, jsou stanoveny v čl. 8 spolu s odkazem na 

Přílohu Rámcového rozhodnutí o EZR obsahující předepsaný formulář.
109

 Formulář je 

jednotný pro celou Evropskou unii a měl by ulehčit práci justičních orgánů při 

posuzování EZR. Obsahově se v EZR dle čl. 8 odst. 1 uvádějí následující údaje: 

a) totožnost a státní příslušnost vyžádané osoby; 

b) název, adresu, číslo telefonu a faxu a e-mailovou adresu vystavujícího 

justičního orgánu; 

c) údaj o tom, zda existuje vykonatelný rozsudek, zatýkací rozkaz nebo jiné 

vykonatelné soudní rozhodnutí se stejným účinkem v oblasti působnosti 

článků 1 a 2; 

d) povahu a právní kvalifikaci trestného činu; 

e) popis okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, včetně doby, místa a míry 

účasti vyžádané osoby na trestném činu; 

f) uložený trest, existuje-li pravomocný rozsudek, nebo stanovené trestní sazby 

pro daný trestný čin podle práva vystavujícího členského státu; 

g) pokud možno, jiné následky trestného činu. 
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EZR musí obsahovat dostatek informací ke správné identifikaci vyžádané osoby. 

Přesto lze z formulace některých údajů ve formuláři vyvodit, že není třeba vyplnit 

všechny informace (např. „případné“ falešné jméno, fotografie a otisky prstů – „jsou-li 

k dispozici“), je-li zabezpečeno správné určení vyžádané osoby. Mezi nepovinné údaje 

patří i ostatní okolnosti související s případem (písm. f) formuláře), v poznámce 

k tomuto oddílu formuláře se uvádí exteritorialita, přerušení promlčecích lhůt aj. 

Považuje-li vykonávající justiční orgán zaslané údaje za nedostatečné, lze si informace 

u vystavujícího orgánu dodatečně vyžádat postupem dle čl. 15 odst. 2. Dodatečné 

potřebné informace však může doplňovat vystavující orgán i z vlastní iniciativy bez 

předchozí výzvy. 

Uvedení trestných činů, na něž se zatýkací rozkaz vztahuje, popis okolností 

jejich spáchání, povahu a právní kvalifikaci trestných činů včetně použitelných 

ustanovení právních předpisů nalezneme pod písmenem e) formuláře. Jedná se 

o klíčový bod EZR, neboť podle něj bude vykonávající stát posuzovat oboustrannou 

trestnost, pokud se předmětné jednání nezařadí pod některý z 32 trestných činů 

uvedených dále v oddílu písm. e) formuláře. Skutek by měl být popsán tak, aby bylo 

možno vyhovět zásadě speciality v předávacím řízení, mohou být případně uvedena 

ustanovení trestního zákona ohledně znaků skutkové podstaty a okolností podmiňujících 

použití vyšší trestní sazby.
110

 

Významným pozitivem EZR, které přispělo k rychlosti a efektivnosti 

předávacího řízení, je potlačení role ústředních orgánů, které mají nyní pouze 

podpůrnou funkci (čl. 7, bod 9 preambule). Důsledkem toho byly zrušeny politické 

a správní postupy ve prospěch soudních. V ZMJS nalezneme odpovídající ustanovení 

v § 191, součinnost při zjišťování informací poskytuje Ministerstvo spravedlnosti, resp. 

Nejvyšší státní zastupitelství, na druhou stranu platí tato kooperace i opačně, což 

znamená povinnost soudů poskytovat ministerstvu potřebné informace pro statistické 

účely i usnadňování spolupráce s jinými členskými státy. 

Předání na základě EZR čelí i zdánlivě bagatelní jazykové bariéře. Je nutné si 

uvědomit, že v Evropské unii existuje celkem 24 úředních jazyků, což s sebou přináší 

komplikace v komunikaci mezi členskými státy, zejména jde-li o tak závažný institut, 
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jakým je evropský zatykač. Čl. 8 odst. 2 Rámcového rozhodnutí o EZR stanoví 

povinnost vystavujícího orgánu přeložit EZR do úředního jazyka vykonávajícího 

členského státu. Státy se však mohou rozhodnout, že budou přijímat EZR ve více 

úředních jazycích orgánů Evropských společenství. Jak vyplývá ze Zprávy Evropské 

Komise o provádění Rámcového rozhodnutí o EZR z 11. 4. 2011,
111

 členské státy se 

s tímto problémem vypořádaly různorodě. Jazyková flexibilita je v některých státech 

založena na reciprocitě (Rakousko, Česká republika, Německo, Slovensko), nicméně 

celá řada států, a to téměř čtvrtina členských států EU, nepřijímá EZR v jiném než ve 

svém úředním jazyce (Bulharsko, Francie, Irsko, Itálie, Polsko, Velká Británie). Česká 

republika přijímá na bázi reciprocity zatykače vyhotovené slovenskými justičními 

orgány ve slovenštině a rakouskými justičními orgány v němčině. Stejně tak postačí 

rakouským a slovenským orgánům zaslání zatykače z české strany v češtině. Německá 

úprava taktéž odkazuje na reciprocitu, ale s poznámkou, že v urgentním případě přijímá 

EZR v jazyce vystavujícího státu, pokud je takový jazyk pro kompetentní veřejné 

žalobce dostatečně srozumitelný (v praxi angličtina). S ohledem na skutečnost, že Česká 

republika přijímá rakouské EZR v německém jazyce, bylo by dle mého názoru vhodné 

ukotvit tuto praxi i ve vztahu ke Spolkové republice Německo a případně i jiným 

státům, které přijímají zatykače vyhotovené v němčině. Jednak by tím byly vyslyšeny 

připomínky Evropské Komise volající po větší jazykové flexibilitě, ale hlavně by se tak 

urychlil celý proces předávání a upevnila se zásada vzájemné důvěry. Úskalím 

překladů, zejména do méně rozšířených cizích jazyků, je nejen časová náročnost, ale 

i riziko vyhotovení nepřesné jazykové verze, což může mít zejména v popisu skutku 

a jeho přiřazení k příslušnému ustanovení trestněprávní normy fatální důsledky. 

Zajímavá a v porovnání s ostatními členskými státy EU neobvyklá je i praxe českých 

justičních orgánů, spočívající ve snaze popsat skutek v jedné rozvinuté větě, byť by 

svým rozsahem přesahovala několik normostran. Vzniklé překlady bývají v těchto 

případech jen málo srozumitelné, a proto by bylo jistě přínosné používat při vyplňování 

EZR jednodušších, zato výstižných a přesných formulací. 
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4.2.1 Vztah Rámcového rozhodnutí o EZR k dřívějším mezinárodním 

smlouvám o vydávání 

 

Vztahu rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv byla v obecné rovině 

věnována kapitola 3.2. Jak se ale konkrétně Rámcové rozhodnutí o EZR vypořádalo 

s mezinárodními smlouvami na poli justiční spolupráce, se pokusím nastínit nyní. Čl. 31 

odst. 1 Rámcového rozhodnutí o EZR upravuje vztah k jiným právním nástrojům. 

Evropský zatykač měl být do právních řádů členských států implementován k 1. lednu 

2004 a tímto datem počínaje měl suspendovat mezi členskými státy odpovídající 

ustanovení o vydávání v některých vypočtených mezinárodních úmluvách, zejména 

Evropské úmluvy o vydávání ze 13. 12. 1957 (č. 549/1992 Sb., dále jen „EÚV“), 

nedotýkaje se však práv a závazků vůči třetím státům.
112

 

Co se týče dalších dvoustranných či mnohostranných dohod v oblasti spadající 

pod Rámcové rozhodnutí o EZR, je jejich uzavírání i nadále umožněno, budou-li 

dohodnuté mechanismy přesahovat rámec Rámcového rozhodnutí a zároveň směřovat 

k jeho účelu (např. zkrácením lhůt dle čl. 17).
113

 

Přechodné ustanovení čl. 32 reguluje režim žádostí o vydání staršího data než 

1. 1. 2004, u nichž bude postupováno dle klasických extradičních ustanovení, žádosti 

podané po 1. 1. 2004 se pak mají řídit implementační legislativou toho kterého státu 

upravující evropský zatýkací rozkaz. Státy mají rovněž možnost vyjmout z aplikace 

EZR žádosti týkající se trestného jednání spáchaného nejpozději před 7. srpnem 2002. 

O nesplnění tohoto závazku ze strany České republiky bude blíže pojednáno dále. 

Čl. 28 odst. 3 EÚV popisuje postup při kolizi ustanovení této úmluvy s později 

přijatými dohodami o vydávání (předávání) osob. Vyloučení působnosti EÚV je 

v takovém případě možné, musí však být zároveň učiněno oznámení generálnímu 

tajemníkovi Rady Evropy spolu s prohlášením o přijetí jednotných právních předpisů 

o vydávání nebo právních předpisů, na jejichž základě se provádějí na území jedné 

smluvní strany příkazy k vzetí do vazby vydané na území druhé smluvní strany. 
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P. Polák je zastáncem nutnosti učinění oznámení dle čl. 28 odst. 3 EÚV a poukazuje na 

skutečnost, že kromě 2 členských států (Řecko, Estonsko), všechny státy předmětné 

oznámení učinily.
114

 

Problém nastal při nedodržení implementační lhůty Rámcového rozhodnutí 

o EZR u některých států (lhůta uplynula 1. 1. 2004), včetně nových členských států 

přistoupivších k EU 1. 5. 2004 (mezi nimi Česká republika), které měly implementovat 

ke dni přístupu k EU. Nastala situace, kdy některé státy přijaly implementační 

legislativu včas, jiné se zpožděním. U druhé skupiny států nebylo možné využít úpravy 

předávání na základě EZR, neboť k tomu neexistovala potřebná vnitrostátní právní 

úprava. Nabízel se tedy postup dle EÚV, a to i po 1. lednu 2004 a zároveň v protikladu 

s ustanovením Rámcového rozhodnutí o EZR (čl. 31) o přímém nahrazení 

odpovídajících ustanovení EÚV.  K této problematice se vyjádřilo Irsko v době svého 

předsednictví v Radě EU.
115

 Nastínilo několik situací, které nastaly nebo mohly nastat 

po 1. lednu 2004. První situace, kdy vystavující členský stát implementoval Rámcové 

rozhodnutí o EZR, ale vykonávající stát neimplementoval. Druhá situace je opačná, a to 

že vykonávající členský stát implementoval Rámcové rozhodnutí o EZR, ale stát 

vystavující neimplementoval. Třetí situace je, že ani jeden ze států 

(vystavující/vykonávající) neimplementoval. V těchto případech bude postupováno dle 

extradičních úmluv stanovených v čl. 31 odst. 1 Rámcového rozhodnutí o EZR. Takový 

stav je ale nežádoucí kvůli možným prodlevám, požadavkům oboustranné trestnosti 

apod. Předsednictvo rovněž upozorňuje na možný vznik „právního vakua“, nebude-li na 

základě extradičních úmluv možné pachatele vydat. K zamezení tohoto stavu 

Předsednictvo doporučuje využít všech možných prostředků, včetně diplomatických 

styků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že samotné orgány EU počítaly s platností a aplikací 

EÚV a dalších extradičních dohod v praxi, neboť by nebylo prozřetelné spoléhat na 

včasnou a bezproblémovou implementaci Rámcového rozhodnutí o EZR ve všech 
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členských státech. Nelze tedy říci, že by jmenované dohody o vydávání byly ihned beze 

zbytku nahrazeny. Takový postup lze pokládat za logický a praktický, předcházející 

vzniku zmíněného „právního vakua“. 

  

4.2.2 Změna Rámcového rozhodnutí o EZR Rámcovým rozhodnutím 

Rady 2009/299/SVV 

 

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se 

mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV a kterým se posilují procesní práva osob 

a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí 

vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně,
116

 bylo 

přijato z iniciativy několika členských států včetně České republiky
117

 

a implementováno mělo být nejpozději do 28. 3. 2011. 

Změna Rámcového rozhodnutí o EZR novelizovala fakultativní důvody pro 

odmítnutí výkonu EZR („může odmítnout“), což se projevilo zrušením prvního 

odstavce čl. 5 a přidáním zcela nového článku 4a zabývajícího se soudními 

rozhodnutími vydanými v nepřítomnosti obžalovaného (in absentia). Účelem této 

úpravy bylo dosažení garance ve vnitrostátních předpisech, že obžalovaný byl 

o soudním jednání řádně, včas a osobně informován a upozorněn na možnost 

rozhodnutí v jeho nepřítomnosti, případně zastoupen a obhajován při tomto jednání 

svým obhájcem. Rovněž se klade důraz na právo podat (mimořádné) opravné 

prostředky. Justiční orgán vykonávajícího státu tak získal možnost odmítnout výkon 

EZR vydaného za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 

spojeného s odnětím osobní svobody při nesplnění podmínek stanovených v čl. 4a.
118
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4.3 Oblast působnosti a podmínky aplikace 

4.3.1 Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti 

 

Evropský zatykač lze dle čl. 2 odst. 1 Rámcového rozhodnutí o EZR vydat 

v případech trestního jednání, za nějž lze podle práva vystavujícího členského státu 

uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody 

s horní hranicí sazby v délce nejméně 12 měsíců, případně pro již uložený trest nebo 

ochranné opatření jejich trvání v délce nejméně čtyř měsíců. Při stanovení těchto hranic 

se nejspíše vycházelo z EÚV (viz čl. 2 odst. 1 EÚV). 

V původním návrhu Rámcového rozhodnutí o EZR připraveném Komisí se 

uvažovalo o úplném upuštění od zásady oboustranné trestnosti za současného stanovení 

negativního výčtu trestných činů, na něž by se EZR nevztahoval.
119

 V této podobě ale 

Rámcové rozhodnutí o EZR přijato nebylo, a to zejména kvůli nevoli států vzdát se 

„záchranné brzdy“ právě v podobě zásady oboustranné trestnosti. Čl. 2 odst. 4 proto 

stanovuje požadavek oboustranné trestnosti jako podmínku předání pro jiné trestné činy 

než ty uvedené v čl. 2 odst. 2. Tím se dostáváme k zásadní změně oproti klasickému 

extradičnímu řízení, kterou přinesl EZR, tedy upuštění od nutnosti ověřování 

oboustranné trestnosti činu, ovšem pouze pro katalog 32 vyjmenovaných trestných činů, 

pokud za ně předávající členský stát ve svém právním řádu ukládá trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky.
120

 Při splnění podmínky, že v právním 

řádu členského státu, jenž zatykač vydal, je stanoven za spáchání jednoho z 32 trestných 
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nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, korupce, podvody včetně podvodů 

postihujících zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství, praní výnosů z trestné činnosti, padělání měny včetně eura, 

počítačová trestná činnost, trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu 

s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin, napomáhání při nedovoleném 

překročení státní hranice a nedovoleném, pobytu, vražda, těžké ublížení na zdraví, nedovolený obchod 

s lidskými orgány a tkáněmi, únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí, rasismus a xenofobie, 

organizovaná nebo ozbrojená loupež, nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností 

a uměleckých děl, podvod, vydírání a vymáhání peněz za ochranu, výroba padělků a nedovolených 

napodobenin, padělání veřejných listin a obchodování s nimi, padělání platebních prostředků, nedovolený 

obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu, nedovolený obchod s jadernými 

a radioaktivními materiály, obchod s odcizenými vozidly, znásilnění, žhářství, trestné činy spadající do 

příslušnosti Mezinárodního trestního soudu, únos letadla nebo plavidla, sabotáž. 
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činů trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby alespoň tří let, nebude dále 

podmínka oboustranné trestnosti zkoumána. 

Vypočtené trestné činy jsou popsány spíše kriminologicky, než aby závazně 

vyjadřovaly jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, které mohou být samozřejmě 

stát od státu terminologicky odlišné, nicméně po obsahové stránce by neměl být 

problém trestné činy dle národní legislativy zařadit. Výběr trestných činů odpovídá 

tehdejším ustanovením mezinárodních úmluv přijatých v rámci OSN, Rady Evropy 

i EU. Katalog trestných činů lze dle čl. 2 odst. 3 pozměnit nebo rozšířit. 

S kontroverzním pojetím čl. 2 odst. 2 se musel vypořádat i Soudní dvůr EU ve 

věci Advocaten voor de Wereld proti Ministerraad,
121

 adresované mu belgickým 

ústavním soudem, avšak odstranění ověření oboustranné trestnosti u uvedených 

trestných činů neshledal neplatným ani porušujícím princip legality u trestných činů 

a trestů (resp. zásady nullum crimen, nulla poena sine lege),
122

 stejně tak jako princip 

zákazu diskriminace a princip rovného zacházení. Jako argument SDEU uvádí, že cílem 

Rámcového rozhodnutí o EZR není harmonizace právní úpravy trestných činů, pokud 

jde o znaky skutkové podstaty nebo tresty. Jejich definice se má užívat dle 

vnitrostátních právních předpisů vystavujícího členského státu. Kromě toho SDEU 

konstatoval, že žádné ustanovení hlavy VI Smlouvy o EU, týkající se policejní a soudní 

spolupráce v trestních věcech, jejíž články 34 a 31 byly určeny jako právní základ 

Rámcového rozhodnutí o EZR, nepodrobují použití EZR podmínce harmonizace 

trestněprávních předpisů členských států, pokud jde o oblast dotčených trestných 

činů.
123

 Členské státy musí dle čl. 1 odst. 3 Rámcového rozhodnutí o EZR plně 

respektovat základní práva a právní principy zakotvené v čl. 6 Smlouvy o EU a princip 

legality trestných činů a trestů. 

Členské státy promítly čl. 2 odst. 2 Rámcového rozhodnutí o EZR do svých 

vnitrostátních úprav různými způsoby. Česká republika původně převzala výčet 

trestných činů do ustanovení § 412 tr. řádu, ZMJS účinný od 1. 1. 2014 oproti tomu 

                                                 
121

 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 3. května 2007 ve věci C-303/05 (neziskové sdružení Advocaten 

voor de Wereld proti Ministerraad). Blíže viz POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: Evropský zatýkací 

rozkaz a požadavek oboustranné trestnosti. Trestněprávní revue. 2007, č. 6. s. 175. 
122

 Tato zásada předpokládá, že zákon musí jasně stanovit trestné činy a tresty za tyto činy. Podmínka je 

splněna, pokud má dotčený jednotlivec možnost se z textu příslušného ustanovení a s pomocí soudního 

výkladu dozvědět, jaká jednání nebo opomenutí zakládají jeho trestní odpovědnost. Blíže viz bod 50. 

rozsudku ve věci C-303/05. 
123

 Touto argumentací navázal SD EU na rozsudek ve spojených věcech C-187/01 a C-385/01 Gözütok 

a Brügge (viz bod 32), a rozsudek ve věci C-467/04 Gasparini a další (viz bod 29). 
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zvolil jednodušší formu odkazu na trestné činy vypočtené v písmenu e) oddílu I. 

formuláře EZR (viz § 207 ZMJS). Německý IRG pak podobně odkazuje přímo na znění 

Rámcového rozhodnutí o EZR (viz § 81 bod 4). Slovenský zákon o európskom 

zatýkacím rozkaze převzal výčet celého katalogu trestných činů do znění zákona.
124

 

Značným problémům pak čelila Itálie.
125

 

Nutno poznamenat, že výčet trestných jednání, u nichž se neuplatní zásada 

oboustranné trestnosti, lze považovat za nejvhodnější řešení. Pokud by si totiž Rada 

troufnula přijmout katalog trestných činů včetně podrobného popisu jednotlivých 

skutkových podstat, hlasy odpůrců by se zřejmě ozývaly ještě důrazněji, než tomu bylo 

v souvislosti s přijatou úpravou. Je totiž třeba mít na paměti, že i když je celá řada 

trestných činů postihována různými právními řády vcelku obdobně, nelze dovodit 

naprostou shodu zákonných znaků skutkových podstat.
126

 Potíže ovšem může přinášet 

stanovisko vystavujícího členského státu k tomu, zda vůbec a jaký trestný čin z daného 

katalogu byl spáchán. Vycházíme totiž z předpokladu, že vykonávající členský stát se 

musí spolehnout na správnou kvalifikaci jednání provedenou vystavujícím justičním 

orgánem. Zároveň ale nelze opomínat, že podřazení trestného jednání pod některý z TČ 

vymezených v čl. 2 odst. 2 svědčí právě vystavujícímu justičnímu orgánu, proto by se 

mělo zamezit prosazování zájmů justičních orgánů větší kontrolou hrozící svévole 

vykonávajícím justičním orgánem. 

 

4.3.2 Důvody pro odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu 

  

Členské státy EU mají dle čl. 1 odst. 2 Rámcového rozhodnutí o EZR obecnou 

povinnost vykonat EZR na základě zásady vzájemného uznávání, to ovšem neplatí beze 

zbytku. Rámcové rozhodnutí o EZR rozlišuje jednak důvody pro povinné odmítnutí 

výkonu EZR (čl. 3; tzv. obligatorní důvody), jednak důvody, pro které je možné 

odmítnout výkon EZR (čl. 4; tzv. fakultativní důvody). 

                                                 
124

 Srov. § 4 odst. 4 Zák. č. 154/2010 Z. z. 
125

 V souvislosti s italskou implementační legislativou k čl. 2. odst. 2 Rámcového rozhodnutí o EZR 

někteří autoři hovoří o obavách z příliš usnadněného předávání podložených národním egoismem 

vyplývajícím z vlastních suverénních zájmů Itálie či osobních zájmů Berlusconiho vlády. Blíže viz 

HENKE, J. N. Der Europäische Haftbefehl : Entwicklung und Schwierigkeiten. München: AVM, 2008. 

s. 22. 
126

 K tomu srov. Usnesení ÚS ČR ze dne 7. 2. 2008, sp. zn. III. ÚS 2388/07 a Usnesení KS v Praze ze dne 

24. 11. 2006, sp. zn. Nt 466/2006.  
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Nejprve se zaměřím na obligatorní důvody, pro které vykonávající justiční 

orgány vždy odmítnou výkon EZR. Těmi jsou: 

 

1. amnestie ve vykonávajícím členském státě vztahující se na trestný čin uvedený 

v EZR, je-li tento stát rovněž příslušný k trestnímu stíhání; 

2. překážka ne bis in idem, tedy situace, kdy byla vyžádaná osoba členským státem 

pravomocně odsouzena za stejný čin za předpokladu, že trest již byl vykonán, je 

vykonáván nebo ho dle vnitrostátních předpisů nelze vykonat; 

3. vyžádaná osoba není podle práva vykonávajícího státu vzhledem ke svému věku 

trestně odpovědná za jednání, jež je předmětem EZR. 

 

Důsledkem skutečnosti, že všechny tři vyjmenované důvody jsou mandatorní, je, že 

musí být členskými státy implementovány do jejich vnitrostátní legislativy. 

Vykonávající justiční orgán může odepřít výkon EZR, nastane-li jeden 

z následujících sedmi, resp. osmi fakultativních důvodů: 

 

1. nedojde k naplnění zásady oboustranné trestnosti dle čl. 2 odst. 4, ovšem 

s výjimkou pro daně, poplatky, cla nebo měnové záležitosti z titulu oprávnění 

vystavujícího státu, kdy vykonávající stát nemůže odmítnout výkon EZR z důvodu 

neexistence takové úpravy daní, poplatků, cel či měnových předpisů ve svém 

právním řádu; 

2. vyžádaná osoba je ve vykonávajícím členském státě stíhána za stejný čin, jako je 

trestný čin, pro nějž byl zatykač vydán; 

3. justiční orgány vykonávajícího státu rozhodly ohledně trestného činu, pro nějž byl 

zatykač vydán, o nezahájení nebo zastavení trestního stíhání, nebo byl již 

v členském státě vynesen proti vyžádané osobě za stejné jednání pravomocný 

rozsudek, který zamezuje dalšímu trestnímu stíhání (ne bis in idem); 

4. trestní stíhání nebo výkon trestu byly podle práva vykonávajícího státu promlčeny, 

za podmínky, že jednání spadá do pravomoci tohoto členského státu na základě 

jeho vlastního trestního práva; 

5. vyžádaná osoba byla pravomocně odsouzena za stejný čin třetím státem, za 

předpokladu, že trest již byl vykonán, je vykonáván nebo ho dle podle práva státu, 
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jenž vynesl rozsudek, nelze vykonat (ne bis in idem); 

6. EZR byl vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření 

spojeného s odnětím osobní svobody a 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 v souladu se svým vnitrostátním 

právem; 

7. EZR se vztahuje na trestné činy, které 

a) 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 

b) byly spáchány mimo území vystavujícího členského státu a právo 

vykonávajícího členského státu neumožňuje stíhání za stejné trestné činy, 

byly-li spáchány mimo jeho území. 
 

I když rámcové rozhodnutí o EZR výslovně uvozuje výše zmíněné důvody 

v čl. 4 jako fakultativní, členské státy mají přesto možnost v rámci implementační 

legislativy přesunout některé důvody do skupiny obligatorních důvodů pro odmítnutí 

výkonu EZR. Mimo jiné i v české právní úpravě jsou důvody podle čl. 3 a 4 zakotveny 

všechny v jedné skupině situací, kdy se „osoba do vyžadujícího státu nepředá“ (viz 

§ 205 odst. 2 ZMJS). Ostatně stejná úprava byla do 1. 1. 2014 i v tr. řádu. Zákonodárce 

rozumně usoudil, že zde prostor pro uvážení není na místě, neboť považuje všechny 

důvody pro nepředání za závažné a vytvořením dvou kategorií důvodů by jen podlomilo 

právní jistotu.
127

 Zcela nově nalezneme v § 205 odst. 2 písm. l) a m) důvody nepředání 

pro rozpor se závazky ČR vyplývající pro ni z mezinárodních smluv o lidských právech 

a základních svobodách a pro důvodné obavy z pronásledování vyžádané osoby 

z diskriminačních důvodů. Tyto body jsou výrazem transpozice bodů 12 a 13 preambule 

a čl. 1 odst. 3 Rámcového rozhodnutí o EZR, zároveň však byly výslovně formulovány 

i nálezem Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 66/04.
128

 

Vrátím-li se krátce k čl. 2 odst. 4 a podmínce oboustranné trestnosti, nenaplnění 

této zásady je možné považovat za další z fakultativních důvodů pro odmítnutí výkonu 

                                                 
127

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

Sněmovní tisk 646/0, část č. 1/3. s. 293. 
128

 Nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 66/04 ze dne 3. 5. 2006, publikovaný pod č. 434/2006 Sb. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=646
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EZR.
129

 Pokud jde o přidání čl. 4a do Rámcového rozhodnutí o EZR a možnostech 

fakultativního odmítnutí výkonu EZR v případě řízení in absentia odkazuji na kapitolu 

4.2.2. Mimo to existují i názory autorů, že mezi fakultativní důvody se řadí i ustanovení 

bodů 12 a 13 preambule Rámcového rozhodnutí o EZR, tedy diskriminační důvody 

nebo vydání do státu, kde hrozí nebezpečí uložení trestu smrti, mučení nebo jiného 

nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu (ačkoli z dikce bodu 13 spíše 

vyplývá, že se vztahuje na extradici, odsunutí nebo vyhoštění a o předání zde není 

řeč).
130

 

 V souvislosti se zmíněnými důvody, jak obligatorními, tak fakultativními, si 

nelze nevšimnout opakování zásady zákazu dvojího potrestání v různých modifikacích 

dle nastalých situací. Nejprve na princip ne bis in idem narazíme jako na obligatorní 

důvod nepředání při existenci odsuzujícího rozsudku v téže věci za předpokladu 

(probíhajícího /uskutečněného /neuskutečnitelného) výkonu trestu, následně mezi 

fakultativními důvody při existenci jiného pravomocného rozhodnutí v téže věci, tedy 

rozhodnutí, které není rozsudkem, ale řízení se jím končí, a konečně poslední zmínka 

rozšiřuje působnost zásady na třetí státy. Přitom zůstávají otevřené např. otázky, jakým 

okamžikem je trest vykonán, zda je rozhodující totožnost skutečností (facts) nebo 

porušení zákona (offences), jak široce se vykládá pojem stejné jednání/stejný čin 

(„derselben Tat/Handlung“, „same offences/act“) nebo právním řádem kterého státu se 

má naplnění zásady ne bis in idem posuzovat. Celou řadou jednotlivých otázek se 

zabýval i Soudní dvůr EU, proto budou některé judikáty rozebrány v následující 

kapitole. 

 Na okraj je ještě třeba uvést, že dle čl. 5 Rámcového rozhodnutí o EZR může být 

výkon zatykače podle práva vykonávajícího členského státu podléhat dvěma 

podmínkám (tzv. záruky poskytované vystavujícím členským státem). První se týká 

garance možnosti přezkumu trestu minimálně po 20 letech nebo možnosti udělit milost 

u trestných činů, jež jsou předmětem EZR a za něž hrozí trest odnětí svobody na 

doživotí. Druhá podmínka se týká záruky vrácení vyžádané osoby, jež je státním 

                                                 
129

 Oproti tomu např. Rakousko při implementaci čl. 2 odst. 4 Rámcového rozhodnutí o EZR podmínky 

ještě zpřísnilo a nenaplnění zásady oboustranné trestnosti zařadilo mezi obligatorní důvody odmítnutí 

výkonu EZR. Blíže viz LAGODNY, O., WIEDERIN, E., WINKLER, R. Probleme des 

Rahmenbeschlusses am Beispiel des Europäischen Haftbefehls. Wien – Graz : NWV, 2007. s. 77. 
130

 DE GROOT, S. Mutual trust in (European) extraditional law in BLEKXTOON, R., VAN 

BALLEGOOIJ, W. et al. Handbook on the European Arrest Warrant. 1. vydání. The Hague : T. M. C. 

Asser Press, 2005. s. 94. 
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příslušníkem vykonávajícího státu nebo zde má trvalé bydliště, do svojí vlasti za účelem 

výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní 

svobody. ZMJS zakotvuje podstatu čl. 5 odst. 3 v § 194, resp. § 82. 

 

4.3.3 Judikatura Soudního dvora EU k odmítnutí výkonu EZR 

 

Ve vztahu k obligatorním důvodům odmítnutí výkonu evropského zatykače 

a povaze zásady ne bis in idem vynesl Soudní dvůr EU významný rozsudek ve věci 

C-261/09 – Gaetano Mantello a spol.
131

 Obchodník s kokainem G. Mantello byl na 

základě EZR vydaného italským soudem zatčen v německém Stuttgartu. Záhy ale 

vznikly pochybnosti o dodržení principu vyjádřeném v čl. 3 odst. 2 Rámcového 

rozhodnutí o EZR, neboť Mantello byl již v Itálii odsouzen za nedovolené držení drog 

a uložený trest si odpykal. Proto byly Soudnímu dvoru EU předloženy 

Oberlandesgerichtem Stuttgart předběžné otázky týkající se výkladu pojmu „stejný čin“ 

a toho, podle práva kterého členského státu má být toto kritérium posuzováno. SDEU 

jednoznačně odmítl ponechání výkladu pojmu stejný čin na justičních orgánech 

jednotlivých členských států a naopak dovodil nutnost jednotné unijní definice. 

Vyslovil, že konečná povaha rozhodnutí ve smyslu čl. 3 odst. 2 Rámcového rozhodnutí 

o EZR
132

 se posuzuje na základě práva toho členského státu, který rozhodnutí vydal. 

Pokud tedy italský justiční orgán podal vykonávajícímu justičnímu orgánu informaci, že 

skončeno bylo pouze trestní stíhání opírající se o jiné trestné činy, než pro které byl 

vydán zatykač, nelze tento vykonaný rozsudek považovat za rozhodnutí, kterým by bylo 

na vnitrostátní úrovni definitivně ukončeno trestní stíhání ohledně trestných činů 

vypočtených v EZR. Vykonávající justiční orgán tedy musí vycházet z posouzení 

                                                 
131

 Rozsudek ve věci C-261/09 – Gaetano Mantello a spol. ze dne 16. 11. 2010. Dostupný z WWW: 

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0261:CS:HTML> 
132

 Srov. rozhodnutí ve věcech C-187/01 a C-385/01 - Gözütok a Brügge a C-491/07 – Turanský. 

Zejména ve spojených věcech Gözütok a Brügge, kde se jednalo o naplnění zásady zákazu dvojího řízení 

v téže věci dle Schengenské Prováděcí úmluvy, vyslovil Soudní dvůr názor, že rozhodnutí o zastavení 

trestního stíhání je nutné považovat za konečné rozhodnutí ve věci, i když nemá formu rozsudku 

vydaného soudem. 

file:///C:/Users/Lenka/Documents/School/Diplomka/Rešerše/Beck%20online/Judikatura/document-view.seam%3fdocumentId=mv2tmxzsgaydcx3kgaytqny


 57 

vystavujícího justičního orgánu, když tento konstatuje, že překážka pro trestní stíhání 

neexistuje.
133

 

Fakultativním důvodům pro odmítnutí výkonu EZR se SDEU věnoval ve věcech 

Jürgena Kretzingera (C-288/05) a Szymona Kozlowského (C-66/08). Ve starším 

rozsudku ve věci J. Kretzingera
134

 rozhodl SDEU o několika předběžných otázkách 

německého Spolkového soudního dvora ohledně trestního stíhání pašeráka cigaret 

J. Kretzingera. V tomto případě se jednalo o výklad naplnění zásady ne bis in idem ve 

smyslu čl. 54 Schengenské prováděcí úmluvy ve vztahu k uloženému trestu odnětí 

svobody za „tentýž čin“ a „výkon trestněprávních sankcí“. K prvnímu z pojmů SDEU 

uvedl jako relevantní „kritérium totožnosti podstatných skutkových okolností chápané 

jako existence souboru skutkových okolností, které jsou vzájemně neoddělitelně spojeny, 

nezávisle na právní kvalifikaci těchto skutkových okolností nebo chráněném právním 

zájmu.“
135

 Uložená sankce je dle SDEU právě vykonávána nebo byla již vykonána, 

byl-li obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen 

(v tomto případě bude trest vykonán uplynutím zkušební doby). Rovněž se vyjádřil 

k nutnosti započíst dobu zadržení a dobu strávenou ve vazbě do později uloženého 

trestu odnětí svobody.
136

  

V případu Szymona Kozlowského
137

 se SDEU musel vypořádat s čl. 4 odst. 6 

Rámcového rozhodnutí o EZR, jenž umožňuje vykonávajícímu justičnímu orgánu 

odmítnout výkon EZR vydaného za účelem výkonu trestu odnětí svobody (ochranného 

opatření), pokud se vyžádaná osoba zdržuje ve vykonávajícím členském státě, je jeho 

státním příslušníkem nebo zde má trvalé bydliště a tento stát se zaváže k provedení 

výkonu trestu podle svého vnitrostátního práva. S. Kozlowski si v německém Stuttgartu 

odpykával několikaletý trest odnětí svobody, zároveň však byl osobou vyžádanou na 

základě EZR polskými justičními orgány k výkonu jiného trestu odnětí svobody 

                                                 
133

 Srov. POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: Meze odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu. 

Trestněprávní revue. 2011, č. 2. s. 60. 
134

 Rozsudek SDEU ve věci C-288/05 Jürgen Kretzinger, ze dne 18. 7. 2007. Dostupný z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0288:CS:HTML> 
135

 Tamtéž, výroková část. 
136

 Srov. POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: K pojmu „výkon trestněprávních sankcí“. Trestněprávní 

revue. 2008, č. 1. s. 23. 
137

 Rozsudek SDEU ve věci C-66/08 ze dne 17. 7. 2008. Dostupný z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0066:CS:HTML> 
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v Polsku. Se svým předáním do Polska ale Kozlowski nesouhlasil, na druhou stranu 

německý justiční orgán nezamýšlel uplatnění odmítnutí výkonu EZR, když navíc ze 

šetření poměrů Kozlowského vyplynulo, že si na území Německa opatřoval obživu 

převážně pácháním trestné činnosti, za což zde byl i odsouzen. Význam pojmů „zdržuje 

se“ a „má zde trvalé bydliště“ (čl. 4 odst. 6) ovšem není Rámcovým rozhodnutím o EZR 

vymezen a SDEU opět odmítl ponechání posouzení těchto autonomních pojmů práva 

EU jednotlivým členským státům. Výše uvedené pojmy se vztahují na situace, kdy má 

vyžádaná osoba ve vykonávajícím členském státě buďto své skutečné bydliště, nebo zde 

stále pobývá a k tomuto státu si vytvořila obdobné zvláštní pouto. Existenci takového 

pouta lze vyvodit z objektivních okolností, jakými jsou délka, povaha a podmínky 

pobytu, rodinné a hospodářské vazby udržované vyžádanou osobou k vykonávajícímu 

členskému státu. Posouzení daných skutečností přísluší vykonávajícímu justičnímu 

orgánu, přičemž zohlednění pouze jediného faktoru není relevantní. SDEU zdůraznil 

smysl čl. 4 odst. 6, spočívající v možnosti zvýšit vyhlídky v sociální znovuzačlenění 

vyžádané osoby po uplynutí trestu odnětí svobody. Zdržuje-li se tedy vyžádaná osoba 

ve vykonávajícím členském státě ilegálně, nebude pochopitelně tato skutečnost 

posouzena vykonávajícím justičním orgánem pozitivně. Pokud zde navíc opakovaně 

páchá trestnou činnost a je zde umístěna ve výkonu trestu odnětí svobody, neznamená 

to rozhodně, že se zde „zdržuje“ ve smyslu čl. 4 odst. 6 Rámcového rozhodnutí 

o EZR.
138

 

Podobnou otázkou jako ve věci S. Kozlowského (tedy výkladem čl. 4 odst. 6 

Rámcového rozhodnutí o EZR) se SDEU zabýval nedlouho poté ve věci německého 

občana Dominica Wolzenburga,
139

 na něhož byl vydán evropský zatykač pro účely 

výkonu trestu odnětí svobody v Německu, ačkoli Wolzenburg žil již rok bez povolení 

k pobytu v Nizozemsku a se svým předáním do Německa nesouhlasil. SDEU 

konstatoval, že není v rozporu se zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti 

(v souladu s čl. 12 prvním pododstavcem Smlouvy o ES), když členský stát stanoví pro 

státní příslušníky jiných členských států podmínku nepřetržitého legálního pobytu 

                                                 
138

 Srov. POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: K podmínkám odmítnutí výkonu evropského zatýkacího 

rozkazu. Trestněprávní revue. 2008, č. 10. s. 310; EISENBRUKOVÁ, L. Soudní dvůr Evropských 

společenství: Z judikatury ESD. Bulletin advokacie. 2009, č. 3. s. 44. 
139

 Rozsudek SDEU ve věci C-123/08 Dominic Wolzenburg ze dne 6. 10. 2009. Dostupný z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0123:CS:HTML> 
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v zemi (pět let) pro to, aby vůbec mohl uvažovat o aplikaci čl. 4 odst. 6 Rámcového 

rozhodnutí o EZR, zatímco na vlastní státní příslušníky v téže situaci se tato podmínka 

neuplatní. Dodatečný požadavek správní povahy v podobě povolení k pobytu, jež je 

navíc pouze deklaratorní povahy, stejně jako obecně délka pobytu občana Unie 

v dotčeném členském státě, však v zásadě nemůže mít rozhodující význam, pokud jde 

o výkon EZR.
140

 

 

4.3.4 Zásada speciality v předávacím řízení a judikatura SDEU 

 

Klasická výhrada vydání v podobě zásady speciality v extradičním řízení má 

zajistit, že vydání osoby se bude vztahovat výlučně na trestné jednání, jež bylo zároveň 

schválené dožádaným státem. Ztělesnění tohoto principu v Rámcovém rozhodnutí 

o EZR nalezneme v jeho čl. 27 odst. 2.
141

 V prvním návrhu Rámcového rozhodnutí 

o EZR se počítalo se zrušením zásady speciality,
142

 což se nakonec vzhledem 

k existenci čl. 27 odst. 2 neprosadilo, nicméně odstavce 1 a 3 článku 27 předvídají 

výjimky ze zásady obecné i zvláštní povahy. Zvolený způsob úpravy tak dle mého 

názoru působí poněkud nepřehledně, neboť výjimek je celá řada. Lze je rozčlenit do 

kategorií – podle čl. 27 odst. 1 a 3 písm. e) až g) se zakládají na souhlasu dotčeného 

vykonávajícího justičního orgánu, členského státu nebo vyžádané osoby, podle čl. 27 

odst. 3 písm. b) a d) se týkají použitelných trestů a opatření a výjimka podle odst. 3 

písm. c) se vztahuje k trestnímu řízení.
143

 Zásada speciality se tedy neuplatní, pokud: 

a) vyžádaná osoba měla možnost opustit území členského státu, do něhož byla 

předána, a neučinila tak během 45 dnů po svém konečném propuštění nebo se 

vrátila na území tohoto státu poté, co jej opustila, 

b) za trestný čin, jenž je předmětem EZR, nelze uložit trest odnětí svobody, 

c) trestní řízení nevede k použití opatření omezujících osobní svobodu, 

                                                 
140

 Srov. POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: K podmínkám výkonu evropského zatýkacího rozkazu. 

Trestněprávní revue. 2010, č. 2. s. 61. 
141

 „ Kromě případů uvedených v odstavcích 1 a 3 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.“ 
142

 Srov. HECKER, B. Europäisches Strafrecht, 3. aktualizované vydání. Heidelberg : Springer – Verlag, 

2010. s. 434. 
143

 Rozsudek SDEU ve věci C-388/08 Leyman, Pustovarov ze dne 1. 12. 2008, bod 68. Dostupný 

z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0388:CS:HTML> 
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d) vyžádaná osoba může být podrobena trestu nezahrnujícímu odnětí svobody 

(tzv. alternativní tresty), 

e) vyžádaná osoba souhlasila s předáním a zároveň se vzdala použití pravidla 

speciality, 

f) vyžádaná osoba se po svém předání zřekla použití pravidla speciality ve 

vztahu k určitým trestným činům předcházejícím jejímu předání, 

g) vykonávající justiční orgán, který rozhodl o předání, souhlasí s trestním 

stíháním či zbavením osobní svobody pro jiný trestný čin spáchaný před 

předáním. 

Čl. 27 odst. 1 dává členským státům možnost oznámit generálnímu sekretariátu 

Rady, že ve vztahu k dalším členským státům, které rovněž učiní takovéto oznámení, se 

předpokládá souhlas vykonávajícího justičního orgánu s trestním stíháním, odsouzením, 

vazbou vyžádané osoby pro jiný trestný čin spáchaný před jejím předáním, nestanoví-li 

vykonávající justiční orgán v konkrétním případě něco jiného. V situaci, kdy má 

vystavující členský stát zájem stíhat vyžádanou osobu pro jiný trestný čin a byla by tím 

porušena zásada speciality, aniž by se jednalo o výjimky čl. 27 odst. 3 písm. a) až f), 

požádá dle čl. 27 odst. 4 vykonávající justiční orgán o udělení souhlasu s předáním. 

Problematika tzv. rozšířeného předání je zakotvena v § 216 ZMJS. Lhůta stanovená pro 

rozhodnutí o žádosti o rozšířené předání činí 30 dnů od doručení, přičemž se rozhoduje 

ve veřejném zasedání za přítomnosti státního zástupce a obhájce osoby, ohledně níž 

bylo o udělení souhlasu požádáno.
144

 

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit čl. 13 Rámcového rozhodnutí 

o EZR, jenž upravuje souhlas vyžádané osoby s předáním. Zatčená osoba, která souhlasí 

se svým předáním, se totiž může výslovně zříci práva na zásadu speciality (čl. 27 odst. 

2). Souhlas i zřeknutí se musí být vysloveny před vykonávajícím justičním orgánem. 

Důraz je kladen především na dobrovolnost a plné vědomí důsledků prohlášení 

vyžádané osoby. Pro tyto případy má vyžádaná osoba právo na obhájce. Úprava byla 

v ZMJS promítnuta do § 208 určujícího postup při zjednodušeném předání. Vysloví-li 

vyžádaná osoba se svým předáním souhlas, státní zástupce podá návrh soudu na vzetí 

této osoby do předávací vazby. Možnost soudu odmítnout takový návrh se omezuje jen 

                                                 
144

 Koncepce § 216 je obdobná jako u vydávacího řízení v § 103, nicméně není zde vyžadováno vyjádření 

osoby k rozšíření předání. 
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na některé situace, kdy by podle zákona mělo být ukončeno předběžné šetření státního 

zástupce.
145

 

V řízení o naléhavých předběžných otázkách ve věci Artur Leymann a Aleksei 

Pustovarov měl SDEU za úkol interpretovat ustanovení čl. 27 odst. 2 až 4 Rámcového 

rozhodnutí o EZR. Jednalo se především o problematiku definování pojmu „jiný trestný 

čin“, tedy jaká kritéria jsou rozhodná pro posouzení, zda se popis činu, na němž je 

založena obžaloba, odchyluje od popisu činu uvedeného v EZR vystavujícím justičním 

orgánem natolik, že je třeba získat od vykonávajícího justičního orgánu souhlas se 

stíháním dle čl. 27 odst. 3 písm. g) a čl. 27 odst. 4. A. Leymann a A. Pustovarov se 

dopustili závažného trestného činu nedovoleného obchodu s omamnými látkami. Pro 

tyto skutky byly finským justičním orgánem vystaveny evropské zatykače – v případě 

Leymanna byly vykonávány polskými a v případě Pustovarova španělskými justičními 

orgány. Došlo k předání obou obžalovaných do Finska, kde proti nim bylo místními 

soudy vedeno trestní řízení. Kamenem úrazu se ale stal popis skutku v obžalobách, 

který se lišil od popisu uvedeného v EZR. V zatýkacím rozkazu se totiž hovořilo 

o nedovoleném dovozu amfetaminu, zatímco obžaloba se týkala dovozu hašiše. Rovněž 

časové období páchání trestné činnosti bylo pozměněno. V každém případě se jednalo 

o trestný čin, za nějž lze uložit trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní sazby 3 roky 

a který spadá pod kategorii čl. 2 odst. 2 Rámcového rozhodnutí o EZR „nedovolený 

obchod s omamnými látkami“. 

SDEU judikoval, že je vždy třeba ověřit, zda znaky skutkové podstaty trestného 

činu ve vystavujícím členském státě jsou znaky skutkové podstaty, pro které byla osoba 

předána. SDEU připustil možnost změn okolností týkajících se času a místa, pokud 

nemění povahu trestného činu a nejsou fakultativním či obligatorním důvodem pro 

odmítnutí výkonu EZR. Soudní dvůr poukázal na zásadu vzájemného uznávání, která je 

vůdčí ideou Rámcového rozhodnutí o EZR a v jejímž světle jsou členské státy v zásadě 

povinny EZR vykonat, nenastanou-li situace předvídané Rámcovým rozhodnutím 

o EZR. Cílem tohoto právního nástroje bylo zrychlení a zjednodušení justiční 

spolupráce mezi členskými státy a vyžadování souhlasu vykonávajícího členského státu 

kvůli každé změně v popisu skutku by bylo v přímém rozporu s tímto cílem. SDEU tedy 

v tomto konkrétním případě konstatoval, že změna popisu trestného činu týkající se 
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 Srov. § 208 odst. 5 a § 203 odst. 8 písm. c), d), e), g). – např. smrt vyžádané osoby, chybějící trestní 

odpovědnost vzhledem k věku, vynětí z pravomoci OČTŘ kvůli výsadám a imunitám. 



 62 

dotčené kategorie omamných látek nemůže sama o sobě charakterizovat „jiný trestný 

čin“, než kvůli kterému byla osoba předána.  SDEU dospěl taktéž k závěru, že trestní 

stíhání osoby pro jiný skutek, než pro který byla předána, je v zásadě možné, pokud 

není spojeno s trestem nebo opatřením spočívajícími ve zbavení, resp. omezení osobní 

svobody takové osoby nebo pokud není dána jiná výjimka uvedená v článku 27 odst. 3 

písm. a), e) a f). Proti dotčené osobě pak lze vést trestní řízení a uložit jí trest odnětí 

svobody nebo ochranné opatření spojené s omezením osobní svobody pro tento jiný 

skutek a souhlas s předáním si od vykonávajícího státu vyžádat až pro výkon trestu či 

ochranného opatření.
146

 V jiných případech je potřeba vyžádat si souhlas ve smyslu 

článku 27 odst. 3 písm. g). Omezení ovšem platí pouze ve vztahu k „jinému činu“, takže 

předaná osoba může být na své svobodě omezena, pokud jde o činy, pro něž může být 

s ohledem na zásadu speciality stíhána, a zrovna tak i ve vztahu k činům spáchaným po 

svém předání.
147

 

4.4 Předávací řízení 

4.4.1 Práva vyžádané osoby 

 

S ohledem na skutečnost, že v předávacím řízení dochází často k zatčení osoby 

ve státě, jejímž státním příslušníkem tato osoba není, nebo jehož jazyk nemusí ovládat, 

je důležité klást důraz na základní práva hledané osoby. (čl. 11 Rámcového rozhodnutí 

o EZR). Těmi jsou právo na obhajobu, právo na tlumočníka a právo na informace 

o evropském zatýkacím rozkazu a jeho obsahu, jakožto i na informace o možnosti 

vyslovení souhlasu s předáním. V předmětném článku je přitom odkazováno na postupy 

podle práva vykonávajícího státu. Dle mého názoru by bylo vhodnější práva zatčené 

osoby jednotně a závazně vymezit přímo v Rámcovém rozhodnutí o EZR bez nutnosti 

odkazování na právní úpravu dotčených členských států. 
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 Na judikát ve věci Leymann, Pustovarov reagovala Česká republika změnou ustanovení výjimek ze 

zásady speciality v § 198 odst. 1 písm. a) ZMJS. Původní § 406 tr. řádu podobné ustanovení neobsahoval. 
147

 Srov. NOVOTNÁ, J., ŠVARC, M. Rozsudky Evropského soudního dvora v souvislosti s aplikací 

evropského zatýkacího rozkazu a jejich význam pro justiční praxi a právní úpravu České republiky, 

Trestněprávní revue. 2010, č. 12. s. 382. 
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Standardy práva obviněné osoby na tlumočení a překlady byly na evropské 

úrovni posíleny směrnicí 2010/64/EU.
148

 Zakotvení práva na tlumočení a překlady byly 

Komisí EU považovány za klíčový prvek pro zajištění úplného souladu s ustanoveními 

Evropské úmluvy o lidských právech a judikaturou štrasburského soudu, jakož 

i s Listinou základních práv. Tato směrnice byla první ze série tří plánovaných směrnic 

k zaručení minimálních práv na spravedlivý proces kdekoli v rámci Evropské unie. Byla 

následována směrnicí o právu na informace v trestním řízení 2012/13/EU
149

 a směrnicí 

2013/48/EU, které bude věnováno více prostoru v závěru této kapitoly. 

Co se týče promítnutí práva na tlumočníka do českého právního řádu, nalezneme 

mezi základními zásadami trestního řízení právo každého, kdo neovládá český jazyk, 

používat před OČTŘ svůj mateřský jazyk nebo jiný jazyk, který ovládá (§ 2 odst. 14 tr. 

řádu). Institut tlumočníka je dále upraven v § 28 tr. řádu. ZMJS pak obsahuje postupy 

při poučování vyžádané osoby – např. o možnosti vzdát se práva na uplatnění zásady 

speciality (§ 198 odst. 2 ZMJS při předání z jiného členského státu). Předávaná osoba 

může rovněž vyjádřit souhlas s dalším předáním do jiného členského státu (§ 199 

odst. 2 písm. a). Další ustanovení v díle 3, zabývající se předáním do jiného členského 

státu, regulují právo na informace o  obsahu EZR a o možnosti vyslovení souhlasu 

s předáním (§ 203 odst. 6, § 208 odst. 1, 2 ZMJS). 

Vykonávající justiční orgán rozhoduje podle svého vnitrostátního práva 

o ponechání zatčené osoby ve vazbě, přičemž předběžné propuštění z vazby je možné, 

zajistí-li příslušné orgány, že propuštěná osoba neuteče (čl. 12). Doba strávená ve vazbě 

ve vykonávajícím členském státě se započítává do celkové doby odnětí svobody, která 

má být eventuálně vykonána ve vystavujícím členském státě (čl. 26). ZMJS rozlišuje 

jednak vazbu předběžnou, trvající maximálně 20 dnů, sloužící k zajištění zadržené 

osoby před vydáním EZR (§ 204 ZMJS), a vazbu předávací, do níž je osoba vzata po 

rozhodnutí soudu o předání (§ 206 a v případě zjednodušeného předání § 208 odst. 2 

ZMJS). Na oba druhy vazby se přiměřeně použijí jednak vypočtená ustanovení hlavy II 

části třetí (vydávání), jednak i některá ustanovení tr. řádu týkající se vazby obecně. 
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Vyžádaná osoba by především měla být chráněna před nepřiměřenou či 

nespravedlivě uloženou vazbou. Německý právník Henke proto navrhuje využití 

alternativních způsobů zajištění pohybu a pobytu vyžádané osoby, při nichž by nebylo 

natolik citelně zasahováno do základních práv zatčených osob. Zmiňuje uložení 

povinnosti vyžádané osobě pravidelně se ohlašovat u příslušných orgánů 

vykonávajícího státu.
150

 Ač je tato myšlenka zatím jen teoretické povahy zajímavá, její 

realizace by jistě měla svá úskalí, když by sice bylo ulehčeno přeplněným věznicím, 

o to víc práce by ale dopadlo na již tak přetížené úředníky, kteří by na dodržování 

podmínek museli dohlížet (jako je tomu u nás prostřednictvím Probační a mediační 

služby). 

Pokud jde o další procesní práva vyžádané osoby, stávají se zátěží pro systém 

předávání osob na základě EZR. Výše zmíněný autor dokonce s nadsázkou 

poznamenává, že čím rychlejší je řízení, tím méně práv má obviněný.
151

 Jeho teze má 

ale bohužel svoji logiku. Hlavním účelem a motivací vzniku Rámcového rozhodnutí 

o EZR totiž nebyla ochrana práv obviněného, nýbrž zjednodušení a urychlení systému 

předávání stíhaných osob mezi členskými státy EU. Je pravdou, že efekt urychlení 

předávacího řízení je zároveň v zájmu předávané osoby. Na druhou stranu efekt 

zjednodušení prostřednictvím několikastránkového formuláře, v němž není prostor pro 

důkladný popis okolností spáchání trestného činu a jenž musí být urychleně doručen, 

ospravedlňuje pochybnosti o minimalizaci rizik hrozících obviněnému. Dalším 

negativem stran předávané osoby je, že její aktivní účast ve smyslu využití aktivní 

obhajoby, se Rámcovým rozhodnutím o EZR předpokládá jen minimálně.
152

 Najít 

kompromisní řešení, které by svědčilo jednak vyžádané osobě, jejímu právu na 

spravedlivý proces a rovnost zbraní, jednak požadavku efektivně stíhat pachatele 

trestných činů za situace, kdy se nenachází v témže členském státě, není jednoduché. 

Slabou stránkou celého procesu se tak zdá být existence nejednotné, i když v zásadě si 

obsahově nutně odpovídající sítě jednotlivých vnitrostátních právních řádů členských 

států, které by měla sjednocovat zásada vzájemného uznávání justičních rozhodnutí, 

spoléhaje na fungující důvěru mezi státy. 
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Nutno ovšem připustit, že se EU nedávno zasloužila o další krok směrem 

k posilování práva na spravedlivý proces a procesních práv obviněného. Dne 22. října 

2013 byla schválena výše zmíněná Směrnice 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci v 

trestním řízení.
153

 Členské státy jsou povinny směrnici promítnout do svých 

vnitrostátních právních řádů do 27. listopadu 2016. Pro účely této práce je důležité 

vymezení oblasti působnosti v čl. 2 - směrnice se vztahuje (kromě osob podezřelých 

a obviněných) i na vyžádané osoby, tedy osoby, které jsou účastníky řízení týkajícího se 

EZR, a to od okamžiku jejich zatčení ve vykonávajícím členském státě. Čl. 10 se 

vztahuje přímo na řízení o EZR. Vyžádaným osobám se zaručuje přístup k obhájci již 

od zatčení na základě EZR a dále po celou dobu trestního řízení. Pokrokovým 

ustanovením je beze sporu právo vyžádané osoby zvolit si obhájce ve vystavujícím 

členském státě, o čemž musí být osoba příslušnými vykonávajícími orgány 

vyrozuměna. Propojení právních zástupců z obou dotčených členských států jistě 

povede ke zkvalitnění obhajoby. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou nijak dotčeny 

lhůty stanovené v Rámcovém rozhodnutí o EZR nebo ve vnitrostátní úpravě 

předávacího řízení, musí právní zástupci vyžádaných osob jednat rychle a konzultace 

s kolegou znalým právních předpisů druhého členského státu usnadní přípravu 

obhajoby. Přiměřeně se na řízení týkající se EZR užijí i články předcházející čl. 10. 

Veškerá komunikace podezřelého s obhájcem je považována za důvěrnou (čl. 4). To 

znamená, že spolu mohou hovořit o samotě, před vlastním policejním výslechem a 

policejní orgány jsou povinny respektovat důvěrnost hovorů, schůzek i korespondence. 

Po zatčení má podezřelý právo na uvědomění třetí osoby o zbavení jeho svobody (např. 

rodinný příslušník, zaměstnavatel), zároveň má právo s takovou osobou komunikovat. 

V čl. 7 je mimo to zakotveno právo podezřelého zatčeného v cizině na komunikaci 

s konzulárním úřadem, který mu může zprostředkovat právní poradenství. Obhájci je 

přiznáno právo aktivně zasahovat do výslechu.  
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4.4.2 Rozhodnutí o předání 

 

Samotnému rozhodnutí o předání předchází výslech vyžádané osoby v případě, 

kdy se svým předáním nesouhlasí. Čl. 14 a 19 Rámcového rozhodnutí o EZR uvádí, že 

vykonávající justiční orgán má postupovat podle svého národního práva. ZMJS ukládá 

v § 203 státnímu zástupci provést předběžné šetření včetně výslechu osoby, o jejíž 

předání jde, pokud tak nebylo učiněno již při jejím zadržení. V případě zadržení 

odkazuje § 204 odst. 3 na přiměřený postup podle § 93 odst. 2 až 4 upravující výslech 

zadržené osoby, povinnosti policejního orgánu poskytnout zadržené osobě všechna 

potřebná poučení, umožnit jí přítomnost obhájce při výslechu. Zadržená osoba pak musí 

být soudu odevzdána do 48 hodin od zadržení s návrhem na vzetí do předběžné vazby, 

jinak musí být ihned propuštěna.  

Jestliže by osoba nebyla vyslechnuta podle čl. 19 Rámcového rozhodnutí o EZR, 

musí vykonávající justiční orgán souhlasit s jejím dočasným přemístěním (čl. 18 odst. 1 

písm. b), jehož podmínky mají být dohodnuty mezi vystavujícím a vykonávajícím 

justičním orgánem. Česká legislativa označuje toto přemístění osoby jako „dočasné 

převzetí, resp. předání osoby“, o nějž žádá český soud před rozhodnutím o předání 

orgán předávajícího státu. Výše zmíněná dohoda mezi dotčenými členskými státy má 

tedy v české právní úpravě podobu žádosti dle § 200 odst. 1, 2. Dočasné předání může 

nahradit odložení předání.
154

 

Čl. 17 Rámcového rozhodnutí o EZR upravuje lhůty a postupy pro rozhodnutí 

o výkonu EZR. Projednání a výkon EZR je zde označeno jako neodkladná záležitost. 

Lhůty pro přijetí rozhodnutí o výkonu EZR jsou 10 dnů od udělení souhlasu vyžádané 

osoby s předáním, nebyl-li souhlas udělen, pak do 60 dnů od zatčení. V případě prodlení 

lze lhůty prodloužit až o 30 dnů, o této skutečnosti spolu s uvedením důvodů musí být 

vystavující justiční orgán informován. Řádné odůvodnění by mělo obsahovat i každé 

odmítnutí výkonu EZR. Stanovené lhůty v přesně stejné délce transponovala Česká 

republika do § 209 ZMJS a co se týče doby vyřizování zatykače, převzala i výchozí 

bod, tedy nutnost postupu s největším urychlením.  

Problematika zjednodušeného předání byla popsána v rámci zásady speciality 

v kapitole 4.3.4, proto na tuto část práce plně odkazuji. 
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 Srov. čl. 24 odst. 2 Rámcového rozhodnutí o EZR. 



 67 

Rozhodnutí o předání je věnován rozsáhlý § 205 ZMJS, jenž upravuje postup 

soudu při rozhodování o předání (odst. 1), situace, kdy se osoba nepředá (odst. 2 písm. 

a) až m) coby transpozice čl. 3 a 4 Rámcového rozhodnutí o EZR), předání pro 

akcesorické trestné činy (odst. 3), postupy při existenci rozhodnutí vydaných in absentia 

(odst. 4, zakotvuje změny přijaté rámcovým rozhodnutím 2009/299/SVV), postupy při 

zamítnutí návrhu státního zástupce na předání osoby (odst. 5), rozhodování o vazbě 

(odst. 6) a informační povinnost soudu vůči orgánům vyžadujícího státu, Policejnímu 

prezidiu ČR a Ministerstvu spravedlnosti ČR. 

O tom, zda se osoba předá do vyžadujícího státu, soud rozhoduje ve veřejném 

zasedání na návrh státního zástupce, přičemž proti tomuto rozhodnutí je přípustná 

stížnost s odkladným účinkem. Soud zásadně rozhodne o předání osoby, nenastanou-li 

důvody pro nepředání (odst. 2)
155

 nebo důvody pro zamítnutí návrhu státního zástupce 

(odst. 5). Soud ale může fakultativně dle § 210 ZMJS rozhodnout i o odložení předání, 

čímž je proveden čl. 24 odst. 1 Rámcového rozhodnutí o EZR. Jedná se o situace, kdy je 

proti vyžádané osobě vedeno v ČR trestní stíhání nebo vykonává nepodmíněný trest 

odnětí svobody, a proto je její přítomnost v České republice po určitou dobu nezbytná. 

Opačný případ dočasného předání osoby nacházející se na území ČR např. ve výkonu 

trestu odnětí svobody do vyžadujícího státu k provedení nezbytných úkonů trestního 

stíhání je upraven v § 211 ZMJS. Toto ustanovení odpovídá výše uvedenému § 200 

ZMJS („dočasné převzetí“) zjednodušeně řečeno v opačném směru, tzn. při vyžádání 

dočasného předání jiným členským státem. Soud je podle čl. 22 Rámcového rozhodnutí 

o EZR povinen neprodleně oznámit vystavujícímu justičnímu orgánu rozhodnutí 

o způsobu vyřízení EZR. 

Rámcové rozhodnutí o EZR pamatovalo v čl. 16 i na případy vícenásobných 

žádostí. Za takové situace ukládá vykonávajícímu justičnímu orgánu, jemuž bylo na 

tutéž osobu doručeno více zatykačů z různých států, aby zvážil všechny okolnosti 

trestných činů i data vydání evropských zatýkacích rozkazů a rozhodl o tom, který EZR 

bude vykonán. Obdobně postupuje při současném doručení EZR a žádosti o vydání. 

Podrobnou úpravu souběhu více EZR či EZR a žádosti o vydání nalezneme v § 217 

a § 218 ZMJS. 
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4.4.3 Předání a jeho účinky 

 

Bylo-li soudem vydáno rozhodnutí o předání vyžádané osoby, má k němu dojít 

co nejdříve v den, který dohodnou dotyčné orgány, nejpozději do 10 dnů po přijetí 

pravomocného rozhodnutí o výkonu EZR,
156

 ledaže předání brání okolnosti, které jsou 

mimo kontrolu členských států – pak záleží na konkrétní dohodě dotčených států. 

Rámcové rozhodnutí o EZR hovoří rovněž o výjimečném dočasném odložení předání ze 

závažných humanitárních důvodů (např. nepříznivý zdravotní stav vyžádané osoby). 

EZR se vykoná, jakmile tyto důvody pominou.
157

 Odpovídající ustanovení nalezneme 

v § 213 ZMJS. Předání osoby i její propuštění z předávací vazby má na starosti 

předseda senátu. 

Nastane-li situace, kdy má vystavující justiční orgán v úmyslu vést trestní stíhání 

pro jiné trestné činy, jiný skutek apod. v souladu s čl. 27 Rámcového rozhodnutí o EZR, 

postupuje český soudce podle prováděcího ustanovení § 216 ZMJS. O zásadě speciality 

a čl. 27 bylo pojednáno v kapitole 4.3.4, nicméně § 216 odst. 1 písm. c), d) ve spojení 

s § 199 ZMJS promítá i čl. 28 zabývající se dalším předáním nebo vydáním. 

Čl. 25 Rámcového rozhodnutí o EZR přikazuje členským státům povolit průvoz 

vyžádané osoby přes své území za účelem jejího předání. Může však využít možnosti 

odmítnout průvoz vlastního státního příslušníka za účelem výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ochranného opatření. Průvoz vlastního státního příslušníka trestně 

stíhaného na základě EZR může být navíc podmíněn zárukou vrácení dotyčné osoby po 

jejím výslechu do členského státu průvozu, aby zde vykonala trest odnětí svobody nebo 

ochranné opatření uložené ve vystavujícím členském státě. Členský stát průvozu má být 

v každém případě informován o: 

- totožnosti a státní příslušnosti osoby podléhající EZR, 

- existenci EZR, 

- povaze a právní kvalifikaci trestného činu, 

- okolnostech spáchání trestného činu, doby a místa. 

O průvoz osoby musí být oficiálně požádáno.
158

 Čl. 25 Rámcového rozhodnutí o EZR 

se sice nevztahuje na leteckou přepravu bez plánovaného mezipřistání, ale použije se 
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obdobně na průvozy osob, které mají být vydány do členského státu ze třetí země. 

Provedení čl. 25 nalezneme v § 201, § 220 a § 221 ZMJS. Žádosti o povolení průvozu 

vyžádané osoby z jiného členského státu do České republiky přes území třetího státu se 

podávají u Ministerstva spravedlnosti. Častěji využívanými jsou pak ustanovení 

paragrafů 220 a 221 ZMJS o průvozu přes území České republiky, jejich znění ale 

v podstatě kopíruje výše zmíněný čl. 25 Rámcového rozhodnutí o EZR. Pro povolení 

průvozu osoby přes území ČR se použije obdobně § 142 ZMJS s výjimkami 

spočívajícími ve specifikách EZR. 

 Rámcové rozhodnutí o EZR neponechalo bez povšimnutí ani předání předmětů 

(čl. 29), které mají být zabaveny a předány vykonávajícím justičním orgánem orgánu 

vystavujícímu. Jde o předměty specifikované vystavujícím státem ve formuláři EZR, 

které mohou sloužit jako důkaz nebo které vyžádaná osoba získala z trestného činu. 

ZMJS v § 214 pouze odkazuje na přiměřené použití § 104 ZMJS (vydávací řízení). 

  

4.4.4 Předání s Islandem a Norskem a nordický zatýkací rozkaz 

 

Dne 28. 6. 2006 byla na základě o pouhý den dříve přijatého rozhodnutí Rady 

2006/697/ES podepsána Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou 

a Norským královstvím o postupu předávání mezi členskými státy EU a Islandem 

a Norskem.
159

  Podle jejího čl. 38 odst. 4 vstoupí dohoda v platnost prvním dnem třetího 

měsíce následujícího po dni, kdy generální tajemník Rady EU potvrdí, že jsou splněny 

všechny formální požadavky ohledně souhlasu s touto dohodou smluvními stranami. 

Dosud se však postupuje ve vztahu EU, Islandu a Norska podle klasických 

mnohostranných extradičních úmluv (např. EÚV). Účelem výše uvedené dohody je 

zejména prohloubení a zlepšení justiční spolupráce v trestních věcech (trestní stíhání 

a výkon trestu) mezi dotčenými státy. Oba státy jsou členy Evropského hospodářského 

prostoru a Schengenského prostoru, politicky i kulturně mají ke státům EU blízko. 

Postup při předávání osob mezi Islandem, Norskem a EU je velmi podobný 

předávacímu řízení na základě EZR, včetně formuláře, jehož prostřednictvím se zatykač 

                                                 
159

 Úř. věstník L 292, 21. 10. 2006, s. 2 – 19. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/;jsessionid=pqnGTwHFVSJHgvXrSJNqgcpVy7vY39G2yKz5t3t6gv2vyMykKj2C!3430

3430?uri=CELEX:22006A1021(01)>; Vláda ČR vyslovila s Dohodou souhlas usnesením č. 752 ze dne 

14. 6. 2006. 
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vydává. Vzhledem ke znění čl. 38 odst. 2 dohody je však dán poměrně široký prostor 

pro uplatnění výjimek z postupu předávání, které se uplatní prostřednictvím 

fakultativních prohlášení a oznámení ze strany členských států. Takových prohlášení, či 

zjednodušeně řečeno výhrad, učinila Česká republika hned několik.
160

 Za zmínku stojí 

např. prohlášení k čl. 7 odst. 2, podle něhož Česká republika nepředá do Norska či na 

Island svého státního občana. „Pokud jde o Českou republiku, navrhuje se aplikovat 

vůči Norsku a Islandu pokud možno co nejpodobnější postup při předávání jako je tomu 

ve vztahu k jiným členským státům EU, pokud nejsou dány důvody pro odlišný postup, 

např. z důvodu absence vzájemnosti.“
161

 

Úprava v ZMJS se nachází v samém závěru dílu 4 hlavy II (§ 222 – § 225 

ZMJS) pod názvem „Předání s Islandem a Norskem.“ Ze znění jednotlivých paragrafů 

je patrné, že navazují a mnohdy přímo odkazují na znění ustanovení hlavy II o předání 

na základě EZR. 

Skandinávské státy (jmenovitě Dánsko, Finsko, Island, Švédsko a Norsko) mezi 

sebou zavedly 1. 7. 2006 systém předávání na základě tzv. nordického zatýkacího 

rozkazu, jenž rovněž vychází z koncepce EZR a v mnoha směrech předávací řízení mezi 

členskými státy na základě EZR dokonce předčí. To se týká zejména omezení či 

úplného vypuštění některých důvodů pro odmítnutí výkonu zatykače (např. nelze 

odmítnout výkon z důvodu státní příslušnosti osoby, od principu oboustranné trestnosti 

jako takového je zcela upuštěno). Dále jsou všechny lhůty určené Rámcovým 

rozhodnutím o EZR v případě nordického zatykače zkráceny na polovinu.
162

 Jde sice 

o předání osob mezi pouhými pěti státy, které si jsou navíc svou povahou velmi 

podobné, takže tuto spolupráci lze těžko srovnávat s „evropskou sedmadvacítkou“, 

nicméně přesně k takové kooperaci směřuje pomalu, ale jistě i společenství členských 

států Evropské unie. 

 

                                                 
160

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

Sněmovní tisk 646/0, část č. 1/3. s. 301. 
161

 Tamtéž. 
162

Zpráva Evropské Komise k nordickému zatýkacímu rozkazu 5573/06 ze dne 24. 1. 2006. Dostupné z 

WWW: <http://www.asser.nl/upload/eurowarrant-webroot/documents/cms_eaw_id1056_1_CouncilDoc.5

573.06.pdf> 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=646
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4.5 Transpozice a implementace Rámcového rozhodnutí o EZR do 

českého právního řádu 

 

V další kapitole se zaměřím na to, jakým způsobem bylo promítnuto Rámcové 

rozhodnutí o EZR do českého právního řádu.
163

 V předchozích kapitolách jsem se 

snažila pro větší přehlednost odkazovat u popisu jednotlivých článků Rámcového 

rozhodnutí o EZR na jejich zakotvení v příslušných paragrafech nedávno přijatého 

ZMJS, proto se nyní zaměřím více na srovnání a případné odlišnosti právní úpravy 

předání osob v trestním řádu a ZMJS. Vzhledem k tomu, že se ZMJS je v českém 

zákonodárství dá stále považovat za novinku a není k dispozici jeho komentář, ani 

odborná literatura, která by se jím zabývala do hloubky, vycházím především z již 

několikrát zmiňované Důvodové zprávy k ZMJS. 

  

4.5.1 Předávání osob podle trestního řádu do 31. 12. 2013 

 

Česká republika se stala dne 1. května 2004 členem Evropské unie, a proto bylo 

její povinností implementovat do svého právního řádu k tomuto datu mimo jiné 

i Rámcové rozhodnutí o EZR (2002/584/SVV).
164

 Zákonodárce se zaměřil na rozsáhlou 

novelu hlavy XXV trestního řádu (právní styk s cizinou), neboť žádná podobná úprava 

nebyla k dispozici a přiměřené užití části věnované vydávání osob v celém rozsahu 

nepřicházelo v úvahu.
165

 Stalo se tak začleněním § 404 - § 422 do trestního řádu 

s účinností až od 1. listopadu 2004. Prodlení bylo zapříčiněno rozsáhlou politickou 

debatou, která přijetí předmětných novel trestního řádu i trestního zákona provázela. 

Novely (trestního zákona provedené zákonem č. 537/2004 Sb. a trestního řádu 

provedenou zákonem č. 539/2004 Sb.) byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 

                                                 
163

 Rozdíl mezi pojmy implementace a transpozice, jež bývají velmi často, a to i v odborné literatuře, 

zaměňovány, lze shrnou jednoduše slovy M. Navrátilové: „Formální promítnutí směrnice do 

vnitrostátního právního předpisu (transpozičního opatření) se nazývá transpozice, zatímco implementace 

je pojem širší, protože nezahrnuje pouze transpozici, ale i fázi následující po transpozici, tedy zajištění 

adekvátní aplikace transpozičního opatření a účinné vymáhání práv a povinností z něho vyplývajících.“ 

Blíže viz NAVRÁTILOVÁ, M. Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část I. – Rozsah 

implementační povinnosti. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/implementace-smernic-

ve-vnitrostatnim-pravu-cast-i-rozsah-implementacni-povinnosti-25334.html> 
164

 Srov. Akt o podmínkách přistoupení. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/informat

ion/publications/art2100_cs.htm> 
165

 NOVOTNÁ, J. Evropský zatykač - významný mezník mezinárodní spolupráce v trestních věcech. 

Trestněprávní revue. 2002, č. 10. s. 297. 
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schváleny dne 24. 9. 2004 po přehlasování veta prezidenta republiky. Zmíněné novely 

vedly až ke stížnosti u Ústavního soudu ČR. Zejména novelizované ustanovení § 21 

odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
166

 vzbuzovalo pochybnosti, zda není 

v rozporu s čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
167

 O tom, jak se s otázkou 

vypořádal Ústavní soud ČR, bude ale podrobněji pojednáno v jedné z následujících 

kapitol. V rámci hlavy XXV tr. řádu byla zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi 

členskými státy EU na základě EZR začleněna do oddílu třetího, přičemž hned úvodní 

§ 403 odst. 3 tr. řádu zakotvil subsidiární použití oddílu druhého upravujícího vydávání.  

Česká republika se nevyhnula kritice ve zprávách Evropské komise hodnotících 

provádění EZR
168

 zejména s ohledem na rozpor některých částí transpoziční legislativy 

s Rámcovým rozhodnutím o EZR. Zákon č. 539/2004 Sb. v přechodných ustanoveních 

k části první (čl. II bod 2) stanovil, že oddíl třetí hlavy XXV. tr. řádu („Zvláštní 

ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě 

evropského zatýkacího rozkazu“) se nepoužije pro trestné činy spáchané přede dnem 

nabytí účinnosti zákona (1. listopad 2004), namísto toho se v těchto případech použijí 

ustanovení oddílu druhého („Vydávání“). Čl. 32 odst. 1 Rámcového rozhodnutí o EZR 

přitom určil rozhodné datum, od něhož se na žádosti o vydání použije transpoziční 

legislativa členských států, na 1. května 2004 pro nově přistoupivší členské státy EU. 

Čeští zákonodárci si toto závazné ustanovení příliš nebrali k srdci a jednoduše zavedli 

vlastní lhůtu. Výtek Komise nedbali ani při další podstatné změně, k níž došlo přijetím 

novely č. 253/2006 Sb., kterou byl změněn bod 2. článku II zák. č. 539/2004 Sb. tak, že 

oddíl třetí hlavy XXV tr. řádu neměl být nadále používán s účinností od 1. července 

2006 na předání občanů ČR. Pro tyto případy opět platil postup dle oddílu o vydávání. 

Ani tato novela nezůstala stran Komise bez povšimnutí, ovšem nyní za současného 

příslibu Ministerstva spravedlnosti, že započne práce na zcela novém 

a bezproblémovém zákoně.
169

 

                                                 
166

 Znění § 21 odst. 2 tr. zákona po novele zák. č. 537/2004 Sb.: „Občan České republiky může být 

předán jinému členskému státu Evropské unie pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.“ Pro 

srovnání odst. 1 téhož paragrafu: „Občan České republiky nemůže být vydán cizímu státu k trestnímu 

stíhání ani k výkonu trestu.“ 
167

 ŠÁMAL, P. Nad tzv. euronovelou TrZ provedenou zákonem č. 537/2004 Sb. Právní zpravodaj. 

5. 11. 2004. 
168

 Zprávy Komise založené na čl. 34 Rámcového rozhodnutí o EZR SEK(2005)267 a SEK(2006)79. 

Dostupné z WWW: < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52006DC0008> 
169

 Zpráva Komise o provádění Rámcového rozhodnutí o EZR SEK(2011)430 ze dne 11. 4. 2011. 

Dostupné z WWW: < http://eur-lex.europa.eu/legal-
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Postupem času se úprava právního styku s cizinou v tr. řádu stala (obzvláště 

vlivem četných novelizací na základě mezinárodních závazků) nepřehlednou až 

nevyhovující současným trendům určovaným dynamickým rozvojem mezinárodní 

spolupráce v trestních věcech. Rovněž bylo třeba dostát slibům vysloveným Komisi 

ohledně přijetí komplexní zákonné úpravy, jež by byla tentokrát plně v souladu 

s Rámcovým rozhodnutím o EZR. Podle oddílu třetího hlavy XXV tr. řádu se 

postupovalo do 31. 12. 2013. V současném tr. řádu již hlavu XXV nenajdeme, neboť 

byla zrušena (zák. č. 105/2013 Sb.) a materie jí upravená přešla do nového zákona 

č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (ZMJS). 

  

4.5.2 Předávání osob podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

v trestních věcech 

 

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech je velmi specifickou oblastí 

trestního práva. Vzhledem k do budoucna očekávanému nárůstu právních předpisů EU, 

jež bude Česká republika povinna implementovat do svého právního řádu, se 

zákonodárce vydal cestou oddělení této materie od trestního řádu, který má být nadále 

aplikován jen subsidiárně, nebudou-li speciální ustanovení danou problematiku 

upravovat.
170

 Bylo ostatně nutné čelit i technickým problémům spočívajícím v tom, že 

v důsledku četných novelizací zákonodárci jednoduše došla písmenka v abecedě, 

kterými by přibývající paragrafy doplňoval. Hlava XXV tr. řádu obsahovala ve znění 

k 1. 8. 2013 celkem 146 paragrafů, přitom začínala § 375 a končila § 460zp. Nově 

vytvořený samostatný ZMJS disponuje celkovým počtem 340 paragrafů.  K jeho 

schválení došlo dne 20. 3. 2013 a k nabytí účinnosti 1. 1. 2014. Existuje celá řada 

evropských států, které upravují právní styk s cizinou v trestních věcech zvláštními 

zákony, takže česká legislativa před rokem 2014 byla v tomto ohledu spíše raritou. 

Jmenovitě lze uvést například německý zákon o mezinárodní justiční spolupráci
171

 či 

rakouskou a slovenskou úpravu, která vyčlenila do zvláštního zákona pouze spolupráci 

                                                                                                                                               
content/CS/ALL/;jsessionid=FcScTPJTj3lFKGqMHCpxvlbNQ6m2dTw7smHQBrn4qjTByyL59gJ9!-

1365884101?uri=CELEX:52011DC0175> 
170

 § 3 odst. 1 ZMJS. 
171

 IRG - Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27.  Juni 1994 (BGBl. I S. 1573) 
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mezi členskými státy EU.
172

 Důvodová zpráva k ZMJS
173

 uvádí celou řadu motivů, 

které vedly k vypracování ZMJS, jako například vágnost a kusost úpravy v hlavě XXV 

tr. řádu, která vedla k nutnosti doplňování mezer v zákoně interními předpisy 

Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího státního zastupitelství a k častému výkladu 

nejasných ustanovení, což lze považovat za stav neodpovídající zásadám zákonnosti, 

právní jistoty a předvídatelnosti postupů justičních orgánů. ZMJS má proto nabízet 

komplexní, podrobnou a zároveň přehlednou úpravu mezinárodní justiční spolupráce 

v trestní oblasti, v níž se budou snadno orientovat zejména orgány aplikující zákon 

v praxi.
174

 

Pro ilustraci uvedu strukturu ZMJS: 

Část první: Úvodní ustanovení 

Část druhá: Ochrana informací, některé subjekty působící v oblasti 

mezinárodní justiční spolupráce a Schengenský informační 

systém (5 hlav) 

Část třetí: Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce 

(5 hlav, např. právní pomoc, vydání osoby, předání a převzetí 

trestního řízení apod.) 

Část čtvrtá: Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály (6 hlav) 

Část pátá: Zvláštní postupy mezinárodní justiční spolupráce s jinými 

členskými státy 

  (9 hlav, např. společný vyšetřovací tým, předání osoby)  

Část šestá:  Přechodná a závěrečná ustanovení 

Část sedmá:  Účinnost 

  

  ZMJS reflektuje judikaturu Ústavního soudu ČR, SDEU i Evropského soudu pro 

lidská práva. Zákonodárce se nechal inspirovat výsledky implementačních workshopů 
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 Srov. rakouský Gesamte Rechtsvorschrift für Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG) a slovenský zákon č. 154/2010 Z. z., o európskom 

zatýkacím rozkaze. 
173

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

Sněmovní tisk 646/0, část č. 1/3. 
174

 Tamtéž, s. 180. 
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pořádaných Komisí EU, hodnotících dokumentů EU k praktickému provádění EZR 

včetně doporučení ke zlepšení národních právních úprav.
175

 

  Mám-li se pokusit o stručné shrnutí novinek, které přinesl ZMJS oproti hlavě 

XXV tr. řádu, pokud jde o institut předávání osob na základě evropského zatykače, 

zmíním především následující body: 

 

 neplatí subsidiarita hlavy věnované vydávání osob ve vztahu k hlavě upravující 

předávání osob, ledaže je to výslovně stanoveno; 

 bylo upuštěné od podmínky vzájemnosti při předání státních občanů ČR (dř. 

§ 403 odst. 2 tr. řádu);
176

 

 důvody pro rozhodnutí o nepředání osoby byly rozšířeny (§ 205 odst. 2 písm. l), 

m) ZMJS);
177

 

 nově byla zakotvena ustanovení o předání pro tzv. akcesorické trestné činy 

(§ 193 odst. 4 a § 205 odst. 3 ZMJS - doposud nebylo možné EZR pro tyto 

trestné činy vydat!);
178

 

 výjimky ze zásady oboustranné trestnosti již nejsou přejaty formou seznamu 

trestních jednání, nýbrž je odkázáno přímo na písm. e) oddíl I. formuláře EZR 

(§ 207 ZMJS). 

 

Jistě bychom dokázali vyjmenovat celou řadu dalších více či méně 

kosmetických změn, které sebou ZMJS přináší. V úvodu čtvrté kapitoly jsem 

upozorňovala na nejednotnost terminologie, pokud jde o znění Rámcového rozhodnutí 

o EZR a tr. řád, resp. ZMJS, kdy se operuje na jedné straně s pojmy „vystavující“ 

a „vykonávající“ justiční orgán a na druhé straně „vyžadující“ a „předávající“ stát. 

V tomto ohledu ZMJS přebírá znění používané v tr. řádu, čili nadále přetrvává jakási 

dualita pojmů při vymezování stran předávacího řízení. Snad nechtěl zákonodárce 
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 Tamtéž, s. 182 – 185. 
176

 Podmínka vzájemnosti při předávání vlastních občanů je v rozporu s Rámcovým rozhodnutím o EZR. 
177

 Vychází se při tom z judikatury (R 26/1996). 
178

 Předání pro akcesorické trestné činy znamená např. pro případy předání z ČR do jiného členského 

státu možnost předat vyžádanou osobu pro všechny skutky, na něž byl vydán EZR, pokud alespoň jeden 

z nich nezakládá důvod pro nepředání osoby podle § 205 odst. 2 písm. d). Rámcové rozhodnutí o EZR 

tuto problematiku neřeší, nalezneme ji však v EÚV. V tomto směru jde česká právní úprava nad rámec 

standardů požadovaných tímto právním nástrojem, bylo by totiž nesmyslné, aby ustanovení o extradici 

nabízela širší oblast působení, než je tomu u předávání osob. 
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způsobit ještě větší zmatky ve výkladu pojmů tím, že by se vracel ke znění 11 let 

starého rámcového rozhodnutí, což je pochopitelné. Osobně považuji tuto dualitu za 

zbytečně matoucí, nicméně nutno dodat, že jí mělo být zabráněno již v počátcích 

transpozice Rámcového rozhodnutí o EZR. 

 

4.6 Hodnocení praktického uplatňování EZR – Zpráva o ČR 

 

Přehled o tom, jak se jednotlivým členským státům daří prosazovat 

implementaci Rámcového rozhodnutí o EZR, kde lze spatřovat nedostatky a kde může 

být postup naopak inspirací pro ostatní členy Unie, získáváme z hodnotících zpráv 

Komise, na něž bylo výše vícekrát odkazováno. Tyto zprávy většinou soustřeďují svou 

pozornost na komplexní analýzu, pokud jde o subjekty – zahrnuje totiž všechny členské 

státy. Co se týče hloubky rozboru jednotlivých situací, nezachází hodnotící zprávy 

Komise do podrobností a nabízí spíše povrchní přehled vad a pozitiv jednotlivých 

národních úprav. Důležitým podkladem pro kompletaci zpráv jsou dotazníky vyplněné 

příslušnými orgány členských států. 

Oproti tomu Rada Evropské unie vydává hodnotící zprávy adresované vždy 

jednotlivým členským státům, které vypracovávají skupiny odborníků (soudci, státní 

zástupci, zástupci Eurojustu apod.). Česká republika obdržela Hodnotící zprávu 

„Praktické uplatňování evropského zatýkacího rozkazu a odpovídajících postupů 

předávání mezi členskými státy“ ze dne 2. prosince 2008 (dále „Hodnotící zpráva“).
179

 

Hodnotící zpráva byla vypracována odborníky z několika členských států EU 

zaměřujícími se ve své praxi na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. 

Skupina odborníků podnikla v ČR hodnotící návštěvu, jejíž náplní byl osobní styk se 

soudci, státními zástupci, příslušníky policie a zástupci České advokátní komory 

s praktickými zkušenostmi s EZR. V úvodu Hodnotící zprávy je stručně popsána 

soustava justičních orgánů, které jsou příslušné k řízení o EZR. Následně jsou 

vypočteny organizace a postupy ČR jak v roli vystavujícího, tak vykonávajícího 

členského státu. Z nich potom vyplývají závěry a doporučení. Protože je Hodnotící 

zpráva staršího data (r. 2008) a od doby jejího zveřejnění došlo v české právní úpravě 
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 Hodnotící zpráva České republice 15691/1/08 REV 1. Dostupné z WWW: 
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k mnoha změnám, zejména v důsledku přijetí ZMJS, zaměřím se pouze na hlavní body, 

které skupina odborníků považovala za klíčové a vyhodnotila je v negativním, nebo 

naopak v pozitivním smyslu. 

Odborná skupina zkoumala existenci pokynů pro vydávání a používání 

formulářů EZR. Jednak jde o (byť pro soudce nezávaznou) Instrukci ministerstva 

spravedlnosti č. j. 66/2004 pro postup soudů, jednak o Pokyn obecné povahy poř. 

č. 1/2005 nejvyššího státního zástupce pro postup státních zástupců.
180

 K dispozici je 

tedy široká škála interních předpisů řešících praktické problémy při práci s EZR. Na 

druhou stranu na úrovni zákonných předpisů, toho času úpravy v tr. řádu, spatřovala 

odborná skupina několik nedostatků, které se s odstupem pár let podařilo vyřešit 

přijetím ZMJS. V Hodnotící zprávě bylo negativně vnímáno subsidiární uplatnění 

ustanovení o vydávacím řízení pro řízení předávací, neboť tak dle názoru skupiny není 

dostatečně zdůrazněno odlišení těchto dvou institutů. Tento problém byl přijetím ZMJS 

vyřešen a subsidiarita extradice již neplatí. Rovněž nemožnost vydat EZR na osobu 

podezřelou a limitace vydání EZR jen proti osobě obviněné (tedy té, jíž bylo doručeno 

usnesení o zahájení trestního stíhání), případně osobě uprchlé vyhýbající se trestnímu 

stíhání, doznal změn v podobě § 193 ZMJS. Napříště vydá soud EZR i na základě 

příkazu k zadržení či zatčení. Kritice se nevyhnulo ani téma řešené Ústavním soudem 

ČR, a sice předání k trestnímu stíhání státních příslušníků ČR. Předání nebylo možné, 

pokud šlo o české občany (eventuálně osoby s trvalým pobytem na území ČR), které 

spáchaly TČ před 1. listopadem 2004. Navíc byla pro předání českých státních 

příslušníků stanovena podmínka vzájemnosti. Argumentace ze strany ČR ohledně 

uplatnění principu aktivní personality a stíhání takových osob českými orgány nebyla 

považována za dostatečnou. ZMJS nakonec vyslyšel doporučení a podmínku 

vzájemnosti nepřevzal. Problematickým se zdál být rovněž § 377 tr. řádu (Ochrana 

zájmů státu), jenž stanovuje okolnosti nevyhovění žádosti cizího státu v důsledku 

porušení tzv. ordre public. Odborná skupina se neztotožnila se stanoviskem Ústavního 

soudu, který toto ustanovení vykládal ve světle čl. 1 odst. 3, čl. 4 odst. 7 a bodu 12 

preambule Rámcového rozhodnutí o EZR, když výčet důvodů pro odmítnutí výkonu 

EZR je taxativní a nelze jej rozšiřovat extenzivním výkladem. Nicméně obdobu tohoto 

ustanovení nalezneme i v § 5 ZMJS, který výhradu veřejného pořádku zpřesňuje. Ve 
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prospěch doporučení hovoří § 5 odst. 2 ZMJS, který fakultativní odmítnutí mezinárodní 

justiční spolupráce nevztahuje na část pátou, upravující spolupráci mezi členskými 

státy. Hodnotící zpráva poukázala také na negativum nedodržování stanovených lhůt a 

systematické prodlužování lhůt v soudním řízení. Na obranu příslušných justičních 

orgánů hovoří skutečnost, že leckdy jsou překážky technického rázu, s nimiž soudce či 

státní zástupce nic nenadělá (např. vyprodání míst v letadle pro přepravu vyžádané 

osoby s eskortou). Naopak zlepšit by se dalo stanovení přesných lhůt pro předběžné 

šetření státním zástupcem a řízení před soudem tak, aby bylo možno lhůty tím spíše 

dodržovat. 

Celkově je dle Hodnotící zprávy vnímán institut EZR mezi soudci a státními 

zástupci kladně. Nevýhodou bylo v počátcích malé množství vydaných či doručených 

EZR, takže praktických zkušeností bylo do roku 2008 poskrovnu. Navzdory tomu byl 

velmi pozitivně hodnocen aktivní přístup národního člena Eurojustu (toho času 

JUDr. Pavel Zeman). V poslední řadě je však třeba zmínit nedostatky na poli jazykové 

(ne)vybavenosti na straně příslušných orgánů, které ve svém důsledku často vedou 

k nedodržení předepsaných lhůt v rámci předávacího řízení. Zatímco soudci a státní 

zástupci argumentují nedostatečným aparátem tlumočníků, kteří by v krátkých lhůtách 

stačili překlady zejména do méně rozšířených jazyků vyhotovovat, Hodnotící zpráva 

poukazuje na nízký zájem soudců a státních zástupců účastnit se jazykových školení 

organizovaných např. Justiční akademií. Návrh řešení, jenž zazněl ze strany českých 

justičních orgánů a který i já osobně považuji za velice podnětný, spočíval 

v normalizaci jazykových požadavků, tedy v povinné akceptaci vyhotovení EZR 

v jednom jazyce, na němž by se shodly všechny členské státy. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nevyšla Česká republika z hodnocení Radou EU 

nejlépe, ale ani nejhůře. Mnohými doporučeními se čeští zákonodárci řídili 

a zapracovali je do nového ZMJS. Většinu výtek ve formě konstruktivní kritiky je třeba 

vnímat kladně, protože vedou k zefektivnění spolupráce mezi členskými státy. Jiné 

podněty, jako například trvání na zrušení ustanovení o výhradě veřejného pořádku ve 

vztahu k EZR, považuji za nadbytečně zasahující do transpoziční legislativy. Je nutné si 

uvědomit, že institut eurozatykače stojí na kooperaci členských států, proto bude-li jeho 

provedení váznout na straně jednoho státu, negativně se to promítne i na straně státu 

druhého. I z toho důvodu považuji za vhodné vyslyšet kritiku členských států vůči 
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jiným konkrétním členským státům, aby se podařilo prostřednictvím dialogu najít 

ohnisko problémů a vyřešit je. 
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5. Transpozice Rámcového rozhodnutí o EZR před ústavními 

soudy členských států 
 

 

O explicitním vyloučení přímého účinku rámcových rozhodnutí a s ním spojené 

nutnosti implementovat institut EZR do právních řádů jednotlivých členských států tu 

již byla řeč. V několika případech se ale implementační legislativa dostala do rozporu 

s ústavním pořádkem toho kterého státu, což podstatně zpomalilo proces zakotvení 

evropského zatykače do národního práva. Tento problém se nevyhnul ani České 

republice, proto se v následujících kapitolách zaměřím především na rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR ve věci tzv. eurozatykače, ale následně i na situace v dalších 

členských státech, jejichž ústavní soudy se rovněž musely vypořádat s transpozicí 

Rámcového rozhodnutí o EZR a nezřídka měnit své vlastní předpisy ústavní síly. 

Jmenovitě zmíním problémy transpozice v Polsku, Německu a na Kypru – ačkoli tyto 

státy nebyly jedinými, které se promítnutím EZR do svých právních řádů zabývaly. 

Například belgický ústavní soud se potýkal s problematikou povahy Rámcového 

rozhodnutí o EZR jako takové a adresoval SDEU dvě předběžné otázky. Případ, jenž 

znám pod zn. C-303/05 Advocaten voor de Wereld a který se stal významným 

rozhodnutím posvěcujícím užití formy rámcového rozhodnutí pro zakotvení institutu 

evropského zatykače, byl popsán v kapitole 4.3.1. 

 

5.1 Česká republika 

 

Krátce po nabytí účinnosti novel tr. zákona a tr. řádu transponujících Rámcové 

rozhodnutí o EZR (č. 537/2004 Sb. a 539/2004 Sb.) podala skupina poslanců a senátorů 

k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení některých jejich ustanovení pro tvrzený rozpor 

s články 14 odst. 4 a 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ústavní 

soud se s návrhem v rámci abstraktní kontroly ústavnosti vypořádal v nálezu pléna 

Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04, publikovaného ve Sbírce 

zákonů pod č. 434/2006.
181

 Na okraj ještě zmíním, že spolu se shora uvedenými 

novelami vláda původně navrhla i novelizaci čl. 14 Listiny, návrh ale nebyl 
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podpořen.
182

 

Ústavní soud se tedy musel vypořádat s výkladem čl. 14 odst. 4 Listiny, podle 

něhož nesmí být občan nucen k opuštění své vlasti, a čl. 39 Listiny, jenž zakotvuje 

zásadu legality.
183

 Předně ÚS připomněl a zdůraznil princip eurokonformního výkladu, 

který je třeba vztáhnout i na ústavní předpisy, a tedy i Listinu (rozsudek SDEU ve věci 

Maria Pupino). Jestliže by k takovému výkladu nebylo možné dospět, je na ústavodárci, 

aby příslušné ústavní předpisy změnil při současném zachování materiálního jádra 

Ústavy (čl. 9 odst. 2 Ústavy). Pokud jde o interpretaci čl. 14 odst. 4 Listiny, nastínil ÚS 

několik jejích variant. Z jazykového výkladu lze skutečně dospět k závěru, že 

krátkodobé předání občana do zahraničí k trestnímu stíhání naplňuje zákaz nuceného 

opuštění vlasti. Jedním dechem ale ÚS dodal, že je nutno použít i výkladu historického 

sledujícího důvody vzniku tohoto ustanovení. Těmi byla prevence případného 

opakování akce „Asanace“, při níž byli z pohledu totalitní československé vlády 

nepohodlní občané nuceni k opuštění vlasti. Historickým výkladem tedy dospěl ÚS 

k opačnému závěru – čl. 14 odst. 4 Listiny se nevztahuje na extradici ani předávání 

osob. 

Dále se ÚS zaměřil na otázku dodržování zásady spravedlivého procesu 

v případě EZR Poukázal na fakt, že všechny členské státy EU jsou signatáři Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, z níž vychází i česká Listina, 

a proto se nelze domnívat, že by standard ochrany lidských práv a spravedlivého 

procesu při předání občana v jiném členském státě za standardy České republiky 

pokulhával. Jistotu poskytuje občanům ČR i zásada ochrany zájmů státu vyjádřená 

v dřívějším § 377 tr. řádu, sloužící jako záchranná brzda v případě porušení Ústavy ČR 

nebo jiných ustanovení právního řádu ČR, na nichž je třeba bez výhrady trvat. ÚS 

připomněl, že vyžádaná osoba má možnost podat proti opatření justičních orgánů 

rozhodujících o jejím předání podat opravné prostředky v podobě stížnosti s odkladným 

účinkem a ústavní stížnosti. 

ÚS vyzdvihl skutečnost, že český občan se i po svém předání do jiného 
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členského státu nadále nachází pod ochranou ČR a po skončení trestního stíhání se 

může vrátit do své vlasti k výkonu uloženého trestu. Čeští občané jsou však zároveň 

unijními občany. To jim přináší na jedné straně výhody, na druhou stranu musí přijmout 

i jistou míru odpovědnosti – v tomto případě v podobě akceptace EZR, který 

představuje způsob efektivního a rychlého stíhání osob korespondující s moderními 

trendy kriminality přesahujícími hranice jednoho státu. V tomto směru uzavřel ÚS, že 

dočasné předání občana ČR k trestnímu stíhání za současného poskytnutí záruky 

výkonu trestu v ČR není nuceným opuštěním vlasti, jež je výslovně zapovězeno druhou 

větou čl. 14 odst. 4 Listiny. 

Ve druhé části nálezu se ÚS zaměřil na interpretaci čl. 39 Listiny. Konstatoval 

však, že argument navrhovatelů o porušení zásady legality přijetím implementační 

legislativy k Rámcovému rozhodnutí o EZR je jaksi mimo mísu. Čl. 39 a jím upravený 

princip legality totiž směřuje vůči České republice a její trestní jurisdikci, opět nijak 

neřeší extradici ani předávání osob. Páchá-li osoba trestnou činnost v cizině, musí 

počítat s tím, že podléhá trestní jurisdikci státu, na jehož území tak činí, dle zásady 

teritoriality. Jde však o jinou otázku než v případě předání osoby na základě EZR, jehož 

úpravu řadíme mezi procesněprávní předpisy. 

Předání osoby k trestnímu stíhání do jiného členského státu za přesně 

stanovených podmínek s celou řadou výjimek nepředstavuje uložení trestu, ale pouze 

soubor procesních úkonů k zajištění trestního stíhání pro trestné činy vymezené 

v hmotném právu vyžadujícího státu. To se týká i katalogu trestných činů dle dřívějšího 

§ 412 odst. 2 tr. řádu (výjimky z oboustranné trestnosti), který přesně nekoresponduje 

s trestnými činy uvedenými ve zvláštní části trestního zákona, nýbrž opět pouze 

upravuje procesní postup orgánů vedoucí k rychlejšímu předání pro některá závažná 

trestní jednání, kdy soudy nemusí přezkoumávat trestnost takového činu podle svého 

vnitrostátního práva. Navrhovatelé přitom vyjádřili nedůvěru k této úpravě, která dle 

jejich názoru ve svém důsledku ukládá občanům EU povinnost znát trestní předpisy 

všech ostatních členských států. Úskalí spatřují rovněž v širokém a nepřesném 

vymezení jednotlivých trestních jednání. ÚS tak vysvětlil, že kritizovaný § 412 tr. řádu 

nemá za důsledek aplikaci trestního práva ostatních členských států na území ČR 

a znalost ostatních právních řádů není po občanech ČR zdaleka požadována. 

ÚS vyjádřil názor, že opuštěním principu oboustranné trestnosti pro 
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vyjmenovaná jednání dle Rámcového rozhodnutí o EZR neporušuje princip legality. 

Naopak je nutno tento trend vnímat jako posun ve sbližování členských států EU 

a jejich vzájemné důvěry do té míry, že není třeba lpět na dodržování této zásady 

u jednání, která jsou tak jako tak členskými státy postihována. Protože ÚS neshledal ani 

porušení zásady legality a čl. 39 Listiny, návrh skupiny poslanců a senátorů na zrušení 

napadených ustanovení tr. zákona a tr. řádu zamítl a ustanovení trestních předpisů 

transponující Rámcové rozhodnutí o EZR tak nakonec v České republice dostala 

zelenou. 

Přesto byly v rozebraném nálezu nastíněny problémy, s nimiž se zcela 

objektivně EZR při své implementaci v různých členských státech potýká. Nejedná se 

jen o problém rozporu se zásadou nevydávání vlastních státních občanů, nýbrž 

i o posledně zmíněné výjimky ze zásady oboustranné trestnosti. Zde je třeba velmi 

opatrně volit trestné činy ze zvláštní části TrZ, které korespondují vypočteným 

jednáním, neboť nelze vycházet jen z názvů trestných činů. Jednání jako žhářství či 

počítačová trestná činnost jsou skutečně vymezená velmi široce a vágně, nicméně 

budou-li justiční orgány následovat účelu a smyslu ustanovení, kterým je podpora 

svižného vyřízení EZR bez zbytečných administrativních průtahů, neměly by se 

objevovat ani v souvislosti s touto „novinkou“ zásadní problémy. 

Zajímavé a mnohdy úsměvné myšlenky nabízí disentní stanoviska soudců 

S. Balíka a E. Wagnerové (spolu s V. Formánkovou). Zatímco S. Balík podrobuje 

kritice hlavně jazykovou bariéru, nedostatečnou práci na komparaci trestních předpisů 

členských států a staví se tak obecně do pozice odmítající EZR, E. Wagnerová vítá 

myšlenku existence evropského zatykače, ovšem neztotožňuje se s jeho provedením 

v české právní úpravě, kterou považuje za nedbalou. 

5.2 Polsko 

 

Prvním členským státem, který řešil problém transpozice Rámcového rozhodnutí 

o EZR před svým ústavním soudem, bylo Polsko. Na počátku řízení ve věci sp. zn. 

P 1/05
184

 byl nizozemský EZR vztahující se na polskou občanku. V souvislosti s ním 

                                                 
184

 Dostupné z WWW: 

<http://www.asser.nl/upload/eurowarrant-webroot/documents/cms_eaw_74_1_EAWrelease_270405.pdf 

> 
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položil gdaňský oblastní soud Ústavnímu tribunálu právní otázku, zda je v souladu 

s polskou ústavou ustanovení trestního řádu umožňující předání vlastního státního 

občana jinému členskému státu EU.
185

 

Polský Ústavní tribunál měl za úkol vypořádat se s posouzením vztahu extradice 

a předání na základě EZR. Zatímco v polském Sejmu převažoval názor, že se jedná 

o odlišné instituty, a proto není důvod uvažovat o rozpornosti se zákazem vydávání 

vlastních státních občanů stanoveným Ústavou, která zůstala po přijetí transpozičních 

ustanovení o EZR do polského trestního řádu nezměněna, gdaňský soud měl na druhou 

stranu za to, že předávací řízení je pouze zjednodušenou extradicí, takže by mohla být 

polská ústava porušována. Na odlišnost obou institutů upozorňovali i Generální 

prokurátor a maršálek Sejmu, kteří podtrhli procesní povahu předání podle eurozatykače 

oproti politické povaze rozhodnutí o vydání. 

Ústavní tribunál ve svém rozhodnutí konstatoval neústavnost čl. 607t polského 

trestního řádu v rozsahu, v jakém umožňuje předání polského občana do členského státu 

EU na základě EZR, a to pro rozpor s čl. 55 odst. 1 Ústavy Polské republiky. Zároveň 

ale odložil vykonatelnost výroku o pozbytí účinnosti čl. 607t trestního řádu na dobu 18 

měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí. Takový postup je poměrně kuriózní, neboť 

mezitím nadále mohlo docházek k předávání občanů na základě EZR do jiných 

členských států podle neústavního čl. 607t odst. 1 trestního řádu.
186

 Zákonodárci tím 

však byla zároveň poskytnuta dostatečná lhůta pro změnu znění ústavy i novelizaci 

transpoziční legislativy, aby bylo dodrženo další ustanovení polské ústavy, podle něhož 

Polsko dodržuje pro něj závazné mezinárodní právo (čl. 9 polské ústavy).  

Pokud jde o důvody, které vedly Ústavní tribunál k jeho rozhodnutí, dal tribunál 

za pravdu gdaňskému soudu, když konstatoval, že podstata a smysl extradice a předání 

se prakticky neliší, i když uznal existenci mnoha odlišností mezi oběma instituty. 

Předání považuje za zvláštní formu extradice, takže se na něj vztahuje ústavní zákaz 

vydání polského občana k trestnímu stíhání. Úskalí polské implementační legislativy 

spočívalo také v tom, že pojem extradice byl definován pouhým zákonem (čl. 602 

                                                 
185

 Konkrétně se jednalo o čl. 55 odst. 1 polské ústavy (z roku 1997), jenž zní: „Extradice polského 

občana je zakázána.“ Čl. 607t odst. 1 polského trestního řádu pak stanovuje, že v případě vydání EZR 

pro stíhání polského státního občana nebo osoby, jež v Polsku požívá práva azylu, může dojít k předání 

jen pod podmínkou, že taková osoba bude po pravomocném skončení trestního stíhání ve vystavujícím 

členském státě vrácena zpět na území Polska. 
186

 NEUßBERG, A. Poland: The Constitutional Tribunal on the implementation of the European Arrest 

Warrant. International Journal of Constitutional Law. 2008. č. 6. s. 162. 
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trestního řádu), a nikoli na ústavní úrovni. Na institut předání se ovšem dle dalšího 

ustanovení tr. řádu tato definice nevztahuje. Ústavou zakotvené instituty pak nelze 

vykládat rozdílně ve světle později přijaté legislativy, tím by ztratila Ústava Polské 

republiky svoji autoritu. Využitím argumentu a minori ad maius dovodil Ústavní 

tribunál, že měl-li ústavodárce v úmyslu vyloučit vydání polského občana se všemi jeho 

zárukami, tím spíše by chtěl vyloučit jeho předání na základě EZR bez tradičních 

záruk.
187

 Čl. 55 odst. 1 polské ústavy pak dle výkladu Ústavního tribunálu znamená 

absolutní zákaz extradice a právo nést trestní odpovědnost pouze před polským 

soudem.
188

 

Nic na tom nemění ani povinnost členských států vykládat vnitrostátní právo 

eurokonformně. Prounijní výklad má totiž své limity, zejména pokud by mohlo dojít ke 

zhoršení postavení jednotlivce transpozicí Rámcového rozhodnutí (není komunitárním 

pramenem), což je dle Ústavního tribunálu nasnadě. Čl. 55 polské ústavy není pouhým 

ekvivalentem záruky spravedlivého procesu a práva na ochranu, ale jde mnohem dál. 

V souvislosti s tím lze polské státní občanství považovat stále ještě za významné, i když 

byl nedávno zaveden princip (odvozeného) občanství EU. Tribunál uzavřel, že jakákoli 

limitace polské ústavy je myslitelná jen tehdy, dojde-li ke změně ústavy formou 

dodatků, neboť kontinuální dynamický soudní výklad ústavy nemůže tento proces 

nahradit. 

Postoj polského Ústavního tribunálu k institutu eurozatykače lze nicméně 

označit za veskrze kladný. Tribunál se v odůvodnění svého rozhodnutí v žádném 

případě nestaví do role euroskeptika, naopak vyzdvihuje pozitivní důsledky zavedení 

EZR jako účinného nástroje v boji s kriminalitou posilujícího vnitřní bezpečnost 

členských států EU. 

Na základě výše popsaného rozhodnutí P 1/05 byl doplněn čl. 55 polské ústavy 

o odstavec druhý, jenž limituje původně absolutní zákaz extradice polských občanů 

právě případy, kdy je Polsko povinno plnit závazky vyplývající mu z jeho členství 

v mezinárodních společenstvích. Na druhou stranu existují nadále značná omezení 

                                                 
187

 FILIP, J. Evropský zatýkací rozkaz a rozhodování ústavních soudů. Právní zpravodaj, 5. 8. 2005. Také 

KOWALIK-BANCZYK, K. Should we Polish It Up – The Polish Constitutional Tribunal and the Idea of 

Supremacy of EU Law. German Law Journal. 2005. č. 6. s. 1360. 
188

 Návrh znění čl. 55 polské ústavy omezující zákaz vydávání vlastních občanů klauzulí „…nestanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného.“ byl zamítnut. Blíže viz NEUßBERG, A. Poland: The Constitutional 

Tribunal on the implementation of the European Arrest Warrant. International Journal of Constitutional 

Law. 2008. č. 6. s. 164. 



 86 

extradice (resp. předání), pokud jde o čin spáchaný na území Polska, zachován byl 

požadavek oboustranné trestnosti – až na výjimky při spáchání trestných činů genocidia, 

zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a přípravy a podněcování útočné války.
189

 

Význam tohoto rozsahově poměrně krátkého rozhodnutí polského Ústavního 

tribunálu je umocňován nejen skutečností, že se jednalo o vůbec první případ 

rozhodovaný ústavním soudem členského státu EU, ale i faktem, že některé myšlenky 

v něm vyjádřené inspirovaly v rozhodování i další ústavní soudce, mimo jiné soudce 

německé a české. 

 

5.3 Německo 

 

V Německu bylo Rámcové rozhodnutí o EZR transponováno do právního řádu 

prostřednictvím zákona o evropském zatýkacím rozkazu (EuHbG) z 21. 7. 2004.
190

 

Kromě toho byl německý zákon o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 

(IRG) doplněn o část osmou. Německý Spolkový ústavní soud (BVerfG) prohlásil dne 

18. července 2005 celý EuHbG za neplatný - neviděl východisko v prohlášení částečné 

neplatnosti zákona, ani v eurokonformním výkladu, proto zvolil takto radikální 

řešení.
191

 

K řízení před BVerfG došlo na základě ústavní stížnosti německo-syrského 

občana M. Darkazanliho, jenž měl být původně vydán a následně (po změně legislativy) 

předán k trestnímu stíhání do Španělska.
192

 O předání Darkazanliho, toho času 

pobývajícího v Hamburgu, kde vlastnil společnost, z jejíchž finančních zisků údajně 

podporoval teroristickou organizaci Al-Kaida a měl být dokonce jedním z blízkých 

pomocníků Usámy Bin Ládina,
193

 bylo hamburským vrchním zemským soudem (OLG 
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 NEUßBERG, A. Poland: The Constitutional Tribunal on the implementation of the European Arrest 

Warrant. International Journal of Constitutional Law. 2008. č. 6. s. 170. 
190

 Europäische Haftbefehlgesetz (EuHbG) je zkratkou Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

über den EuHb und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der EU (BGBl. I 2004, 1748) 
191

 Rozsudek 2. senátu BVerfG ze dne 18. 7. 2005, 2 BvR 2236/04. Dostupný z WWW: 

<http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20050718_2bvr223604.html> 
192

 Původně byl na Darkazanliho vydán klasický mezinárodní zatykač, vydání tohoto německého občana 

syrského původu bylo ale zamítnuto, neboť dle Základního zákona nebylo možné vydat k trestnímu 

stíhání do vyžadujícího státu vlastního občana. Následně ovšem došlo k přijetí zákona EuHbG, jenž 

předání německého občana do Španělska umožnil. 
193

 Darkazanlimu bylo zejména kladeno za vinu, že od roku 1997 aktivně poskytoval logistickou 

a finanční podporu organizaci Al-Kajda ve Španělsku, SRN a Velké Británii. Měl být kontaktní osobou 

a asistentem Usámy bin Ládina v Německu. Kromě toho bylo proti stěžovateli vedeno vyšetřování pro 
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Hamburg), respektive zdejším justičním úřadem, rozhodnuto kladně. Těsně před jeho 

odletem ze země do vystavujícího státu bylo však z popudu Spolkového ústavního 

soudu předání zastaveno právě z důvodu a v důsledku ústavní stížnosti podané 

Darkazanlim. 

Stěžovatel podrobil kritice zejména nedostatek demokratické legitimity přijetí 

dvou zákonů transponujících EZR (EuHbG a IRG), neboť zákonodárce nemůže 

rozhodnout o tom, že němečtí občané budou potrestáni odnětím svobody za jednání, jež 

německé právo nepovažuje za trestné, k čemuž došlo právě v případě stěžovatele. 

Rozporoval i upuštění od přezkumu oboustranné trestnosti, což dle něj znamená 

uplatnění cizího trestního práva a přímo koliduje s nepřípustností retroaktivity trestního 

zákona. Dále nesouhlasil s úpravou institutu navrácení odsouzeného občana k výkonu 

trestu do své vlasti, pojatou Rámcovým rozhodnutím o EZR spíše jako subjektivní 

právo občana než jako věc uvážení vystavujícího státu. Z procesního hlediska stěžovatel 

kritizoval i absenci opravného prostředku proti rozhodnutí o vydání i způsob, jakým se 

justiční orgány vypořádaly se změnou povahy řízení z extradičního na řízení o výkonu 

EZR. 

Samotný rozsudek BVerfG se zabývá problematikou transpozice rámcového 

rozhodnutí o eurozatykači formou obyčejného zákona, ústavními východisky 

transpozice a právněstátními zárukami postavení Němců vůči vydanému EZR.
194

 

BVerfG shledal ústavní stížnost za důvodnou a vyslovil nedodržení právněstátních 

zásad (ne)vydání vlastních státních občanů podle čl. 16 odst. 2 německé ústavy 

(Základní zákon, GG)
195

 a porušení čl. 19 odst. 4 GG (podobné našemu čl. 36 Listiny) 

spočívající právě v absenci přezkumu rozhodnutí o předání. 

K problematice vydání vlastních občanů
196

 deklaroval BVerfG, že by měl být 

každý občan, zdržující se na území vlastního státu, chráněn před nejistotou, že bude 

trestně stíhán v cizím státě podle trestních předpisů, kterým nerozumí. Nicméně soud 

neshledal, že by samotná možnost vydávání vlastních občanů podle Rámcového 

                                                                                                                                               
podezření z členství v teroristické organizaci a pro podezření z praní špinavých peněz podle nedávno 

novelizovaného německého trestního zákoníku (StGb). 
194

 FILIP, J. BVerfG – eurozatykač ano, ale právněstátně transponovaný. Právní zpravodaj, 5. 9. 2005. 
195

 Čl. 16 odst. 2 GG zakotvuje zákaz vydávání německých státních občanů. V roce 2000 došlo k novele 

tohoto ustanovení přidáním druhé věty: „Zákon může stanovit odlišnou úpravu vydání do členského státu 

EU nebo k mezinárodnímu trestnímu soudu, pokud budou zaručeny principy právního státu.“ 
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 Srov. POHL, T. Vorbehalt und Anerkennung – Der Europäische Haftbefehl zwischen Grundgesetz und 

europäischem Primärrecht. Baden - Baden : Nomos, 2009. s. 225n. 
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rozhodnutí o EZR narušovala svrchovanost státu. Dodržování zásad právního státu, jímž 

je podmíněno předání německých občanů podle čl. 16 odst. 2 věty druhé GG, nelze 

apriorně presumovat, o čemž svědčí faktická rostoucí nedůvěra mezi členskými státy 

EU, která zcela nekoresponduje proklamovaným tendencím vysloveným v čl. 6 odst. 1 

Smlouvy o EU. 

Zákonu o EZR (EuHbG) Spolkový ústavní soud vytknul nesoulad 

s ústavněprávními normami, přímý střet se Základním zákonem a nerespektování 

principu proporcionality. Předně měl zákonodárce využít všech možností, jež mu dává 

Rámcové rozhodnutí o EZR k ochraně základních práv. Občané by měli mít jistotu, že 

při spáchání trestného činu ve své vlasti bude i trestní stíhání provedeno v téže zemi 

vlastními vyšetřovacími orgány. Pro komplikovanější distanční delikty by měl zákon 

poskytovat jasný návod, jak v konkrétních případech postupovat. Rovněž považoval za 

nedostatečnou zákonnou úpravu navrácení občana do vlasti k výkonu trestu, která podle 

BVerfG neposkytuje dostatečnou ochranu základních práv předávaných občanů. 

V neposlední řadě se soud zaměřil na nedůslednou transpozici fakultativních důvodů 

pro odmítnutí předání dle čl. 4 odst. 7 Rámcového rozhodnutí o EZR Stěžovateli dal za 

pravdu i v dalším bodě – totiž pokud se má dosud absolutně chráněný německý občan 

zodpovídat za činy, které nevykazují převažující vztah k cizině a které v době spáchání 

nebyly v Německu trestné, rovná se to svým dopadem retroaktivní změně trestního 

práva hmotného. 

V další části svého rozhodnutí se BVerfG věnoval porušení práva každého 

domáhat se nápravy v případě, kdy bude veřejnou mocí zasáhnuto do jeho práv (čl. 19 

odst. 4 GG).
197

 Toto právo bylo porušeno právě nepřípustností opravného prostředku 

proti rozhodnutí o vydání, jak na to upozornil sám stěžovatel. 

Nakonec Spolkový ústavní soud vyslovil pokyny pro zákonodárce. Zamítl 

jakékoli snahy o ústavně- či eurokonformní výklad zákona o EZR, který rovnou celý 

zrušil. Vyslovil nedůvěru v realizaci čl. 6 Smlouvy o EU ve všech smluvních státech na 

požadované úrovni do té míry, že by mělo být upuštěno od přezkoumávání jednotlivých 

případů. „Zásada vzájemného uznání a s ním spojená zásada vzájemné důvěry mezi 

členskými státy nemůže vést k omezení ustavněprávních záruk základních práv občanů 
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(tedy známé důvěřuj, ale prověřuj). Proto je nutno stanovit nově, srozumitelně 

a dostatečně důvody pro nepřípustnost vydání německých občanů.“
198

 

Ač by se na základě výše uvedeného mohlo zdát, že se BVerfG staví do striktní 

pozice proti eurozatykači, není tomu tak. Spolkový ústavní soud v Německu pouze 

vystihl problémy a nejasnosti na poli vývoje evropského trestního práva, které prozatím 

nemůže fungovat jinak, než prostřednictvím členských států, a poukázal tak na slabiny 

EZR.
199

 

Poté, co ztroskotaly první pokusy o transpozici Rámcového rozhodnutí o EZR 

do německého vnitrostátního práva, byl přijat druhý zákon o EZR (2. EuHbG), jenž 

nabyl účinnosti 2. 8. 2006.
200

 Tento zákon prakticky novelizoval část osmou IRG (§ 78 - 

§ 83i) s přihlédnutím k výše popsanému rozhodnutí Spolkového ústavního soudu.
201

 

 

 

5.4 Kypr 

 

Na rozdíl od Řecka, jehož nejvyšší trestní soud (Areios Pagos) neshledal 

v legislativě transponující evropský zatýkací rozkaz rozpor s ústavou,
202

 byl Nejvyšší 

soud Kypru skeptičtější. Dne 7. listopadu 2005 rozhodl o rozpornosti některých 

ustanovení zákona transponujícího EZR s kyperskou ústavou.
203

 Řízení u Nejvyššího 
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 FILIP, J. BVerfG – eurozatykač ano, ale právněstátně transponovaný, Právní zpravodaj. 5. 9. 2005. 
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 Pokud jde o samotného stěžovatele Darkazanliho, je otázkou, zda v jeho případě nebylo čerstvě 
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služby se s nastalou situací nehodlaly smířit a disponovaly speciálním komandem, jehož úkolem byla 

eliminace Darkazanliho přímo v Hamburgu, když se nepodařilo známého islamistu vyprovodit 

z Německa legální cestou. O tom lze ale vést pouze spekulace, které se již odchylují od tématu diplomové 

práce. Viz <http://www.welt.de/welt_print/vermischtes/hamburg/article5803950/CIA-erwog-offenbar-

Verschleppung-von-Darkazanli.html> 
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soudu Kyperské republiky bylo zahájeno v návaznosti na případ britsko-kyperského 

občana, o jehož předání k trestnímu stíhání na základě EZR požádala Velká Británie. 

Obviněný uspěl u soudu prvního stupně, jenž rozhodl o odmítnutí předání, jelikož přijal 

argumenty obhajoby, zaměřující se na neústavnost předání vlastního státního občana, 

jež je zakotveno kyperskou ústavou. Po odvolání prokurátora byl verdikt oblastního 

soudu v Limassol Nejvyšším kyperským soudem potvrzen. 

Sporné ustanovení zákona provádějícího Rámcové rozhodnutí o EZR bylo 

prohlášeno za neplatné. Konkrétně stálo v prováděcím zákoně, že evropské zatykače 

nebudou vykonávány v situaci, kdy je vyžádaná osoba občanem Kypru, ledaže bude 

poskytnuto ujištění o předání osoby zpět k výkonu uloženého trestu odnětí svobody 

nebo ochranného opatření. Nejvyšší soud Kypru zde shledal přímý rozpor s kyperskou 

ústavou, která stejně jako jsme tomu byli svědky u případů jiných členských států, 

nepřipouští vydání vlastních občanů. Nejvyšší soud také odmítl možnost výkladu ústavy 

konformně s právem EU. Odůvodnění takového postoje spočívalo v tezi, že rámcová 

rozhodnutí nemají přímý účinek a členské státy mají povinnost je pouze promítnout do 

vnitrostátní legislativy. Postup transpozice zvolený na Kypru byl neuspokojivý, když 

nerespektoval nutnost souladu s předpisem ústavní síly. Soudní kolegium tak dalo jasně 

najevo, že rámcová rozhodnutí nestojí v žádném případě nad kyperskou ústavou. 

V důsledku výše popsaného dospěl soud k závěru, že až do přijetí příslušných 

novel nelze vykonávat evropské zatýkací rozkazy vztahující se na kyperské občany. 

Ústavodárce na rozhodnutí reagoval rychle novelou kyperské ústavy, která umožnila do 

budoucna předání vlastních občanů na základě EZR, čímž byly nakonec naplněny 

i závazky vyplývající Kyperské republice z členství v EU.
204

 

 

5.5 Shrnutí 

 

 

Konflikt mezi EZR a vnitrostátním ústavním právem naznačuje, že princip 

absolutního vzájemného uznávání rozhodnutí v EU nebyl všemi členskými státy 

akceptován, bylo by tedy na místě hovořit spíše o omezeném principu vzájemného 
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uznávání rozhodnutí. Výše uvedené případy rozhodování ústavních soudů napříč EU 

ukazují, že palčivou otázkou zdaleka není, zda bude EZR přijat, nýbrž jakým způsobem 

se jednotlivé členské státy zhostí implementace. EU totiž čelila nebezpečí, že vznikne 

více druhů různých EZR, namísto jednotného, jak bylo původně zamýšleno. Jelikož 

ústavní soudy ve svých nálezech a rozhodnutích projevily převážně pozitivní vnímání 

přijetí Rámcového rozhodnutí o EZR jako institutu (čímž nemám na mysli jeho často 

kritizovanou formu), měla by se nyní a do budoucna Evropská unie intenzivně zaměřit 

na správný způsob aplikace eurozatykače. 
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Závěr  
 

 

V diplomové práci jsem provedla rozbor evropského zatýkacího rozkazu, 

jednoho z nejmodernějších a nejúčinnějších nástrojů spolupráce v trestních věcech mezi 

členskými státy Evropské unie. Věnovala jsem se porovnání předávacího řízení 

s řízením extradičním, vycházejíc z teze, že ač jde v obecné rovině o instituty navzájem 

si blízké, usilující o stejný účel – stíhání pachatele trestného jednání, i když překročí 

hranice původního státu, nelze předání osoby považovat za pouhou odnož vydávání, 

neboť stojí na deformovaných zásadách vydávacího řízení a zcela nahrazuje tento 

tradiční způsob spolupráce mezi členskými státy EU. 

Je nutné zdůraznit, že vývoj justiční spolupráce v trestních věcech mezi 

členskými státy Evropské unie nebyl součástí prapůvodních integračních procesů 

Evropského společenství, soustřeďujícího své zájmy na hospodářskou kooperaci. Přesto 

byly evropské země nuceny najít efektivní způsob boje se zločinem přesahující jejich 

vnitrostátní území poté, co si realizace ekonomických svobod žádala otevření vnitřních 

hranic Schengenského prostoru. Prostor svobody, bezpečnosti a práva se stal postupně 

důležitou oblastí zájmů EU. Z hlediska vývoje systematiky lze kladně hodnotit přesun 

pravomocí ohledně justiční a policejní spolupráce z oblasti dřívějšího třetího pilíře do 

oblasti sdílených pravomocí Unie, k němuž došlo spolu s účinností Lisabonské 

smlouvy. Takový posun do budoucna jistě umožní přijímání efektivnějších nástrojů 

k budování evropského prostoru. 

Dále jsem se podrobně zabývala rámcovými rozhodnutími obecně i konkrétně 

(č. 2002/584/SVV) a nutno konstatovat, že pokud jde o regulaci některých klíčových 

oblastí na poli policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, staly se tyto dnes již 

historické instrumenty z hlediska jejich postavení předmětem mnoha akademických 

i politických debat. Nicméně slabiny bychom neměli hledat ani tak ve formě, jakou byl 

eurozatykač přijat, jako spíše ve věcném rozsahu jeho působnosti. Problematické se 

ukázaly být některé zásady (upuštění od oboustranné trestnosti, povinnost předání 

vlastních státních příslušníků), které sice urychlí a usnadní předání pachatelů mezi 

členskými státy, na druhou stranu mohou být chápány jako přílišný zásah do suverenity 

jednotlivých států, která je navzdory prohlubování vzájemné důvěry mezi státy 
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v evropském prostoru a jejímu modernímu chápání coby vlastnosti nikoli absolutní stále 

citlivou oblastí. 

Měli jsme možnost zaznamenat několik případů, kdy se transpozice Rámcového 

rozhodnutí o EZR dostala až před ústavní soudy. Ačkoli tím byl implementační proces 

na mnoha místech pozdržen a nejeden stát musel měnit své ústavní předpisy, byli jsme 

svědky rozhodnutí ústavních soudů, které se stavějí k institutu evropského zatykače 

pozitivně, alespoň pokud jde o jeho smysl a účel. Dle mého názoru by bylo bývalo 

jednodušší, kdyby Evropská unie vložila mnohem více úsilí do osvěty ve smyslu vztahu 

evropského zatýkacího rozkazu a základních lidských práv a svobod, aby tak dala 

najevo, že není třeba se obávat o zhoršení kvality práv a postavení předávané osoby. 

Rovněž lpění na zákazu předání vlastních státních příslušníků považuji za přežitek 

a přehnaný protekcionismus ze strany některých členských států, o kterém se vedly 

nadbytečné a zdlouhavé diskuze. 

Pokud jde o českou implementační legislativu, zákon o mezinárodní justiční 

spolupráci, jemuž jsem věnovala také dostatek prostoru, vnímám kladně. Mezi jeho 

výhody oproti úpravě v trestním řádu, dopadající konkrétně na úpravu předání osoby, 

řadím zejména zakotvení možnosti vydat EZR na osobu podezřelou, zpřesnění 

ustanovení o zásadě speciality v souladu s rozhodnutími SDEU, striktní oddělení hlavy 

o vydání osoby od hlavy o předání osoby za současného nahrazení subsidiarity zásadou 

delegace a celkové zpřehlednění dané materie. Legislativnímu řešení tedy zatím, jak se 

zdá, není co vytknout, případné nedostatky jistě zaznamená až praxe justičních orgánů. 

I když působí česká implementační legislativa bezchybným dojmem, tak právě 

v praxi tomu tak nemusí vždy být. Úskalím praktického provádění EZR je kvůli 

nepřímému účinku rámcového rozhodnutí rozdílnost vnitrostátní legislativy lišící se 

někdy v detailech, jindy v zásadnějších ustanoveních stát od státu. Za problematické tak 

považuji rozdílné úpravy lhůt stanovených v předávacím řízení, které by dle mého bylo 

na místě sjednotit, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Mnohdy sice není snadné 

identifikovat viníka nežádoucího zdržování, nicméně pokud by byly stanoveny přísnější 

sankce za trvalé či opakující se nedodržování lhůt, mohla by se přijatá opatření projevit 

na zefektivnění předávacího řízení, neboť pouhé negativní klasifikace v hodnotících 

zprávách se nejeví jako dostatečná motivace. Vedle lhůt by bylo vhodné zaměřit se i na 

striktní dodržování zásad proporcionality (tedy nestíhat například pro bagatelní trestná 
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jednání) a odstraňování jazykových bariér při styku s cizinou. Posledně zmíněné by 

mohlo být realizováno skrze určení anglického jazyka jako jazyka univerzálního pro 

přijímání i vyhotovování evropských zatýkacích rozkazů, nebude-li možné využít 

jednoduššího způsobu komunikace. 

Navzdory nedostatkům v úpravě mechanismu předávání osob lze konstatovat, že 

evropský zatýkací rozkaz je procesním nástrojem, který umožňuje efektivní výkon 

spravedlnosti v evropském prostoru prostřednictvím přímého styku justičních orgánů. 

Jeho pozice by jistě byla snazší, bylo-li by jeho hmotněprávním podkladem unifikované 

evropské trestní právo s jednotným výkladem, avšak cesta ke sjednocování takto 

specifické oblasti práva, je teprve ve svých zárodcích a lze předpokládat, že nebude 

snadná. 
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Seznam zkratek 
 

BVerfGH Bundesverfassungsgerichtshof – německý 

Spolkový ústavní soud 

ČR     Česká republika 

ES     Evropské společenství 

ESLP     Evropský soud pro lidská práva 

EU, 

Unie     Evropská unie 

EuHbG Gesetz über den europäischen Haftbefehl - 

německý zákon o evropském zatýkacím rozkazu 

Eurojust    Evropská jednotka pro soudní spolupráci 

EÚV     Evropská úmluva o vydávání, č. 549/1992 Sb. 

EZR   evropský zatýkací rozkaz 

Hodnotící zpráva Hodnotící zpráva Rady Evropské unie České 

republice „Praktické uplatňování evropského 

zatýkacího rozkazu a odpovídajících postupů 

předávání mezi členskými státy“ ze dne 2. prosince 

2008 (15691/1/08 REV 1) 

IRG Gesetz über die internationale Rechtshilfe in 

Strafsachen - německý zákon o mezinárodní 

justiční spolupráci v trestních věcech 

Komise  Evropská komise 

Listina Listina základních práv a svobod, ústavní zákon 

č. 2/1993 Sb. 

OČTŘ     orgán činný v trestním řízení 

OLG     Oberlandesgericht – vrchní zemský soud (něm.) 

OSN   Organizace spojených národů 

Rámcové rozhodnutí o EZR Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 

o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi jednotlivými členskými státy 

(2002/584/SVV)  
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SDEU Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní 

dvůr) 

SES     Smlouva o založení Evropského společenství 

SEU     Smlouva o Evropské unii 

SFEU     Smlouva o fungování Evropské unie 

Schengen I, 

Schengenská dohoda Smlouva o postupném rušení kontrol na 

společných hranicích 

Schengen II    Úmluva k provedení Schengenské dohody 

SIS     Schengenský informační systém 

TČ     trestný čin 

tr. řád zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

ve znění pozdějších předpisů (trestní řád) 

ZMJS  zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

Seznam použité literatury a pramenů 
 

Monografie 
 

 BLEKXTOON, R., VAN BALLEGOOIJ, W. et al. Handbook on the European 

Arrest Warrant. 1. vydání. The Hague : T. M. C. Asser Press, 2005. 

 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. 

Praha : ASPI, 2008. 

 FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních 

věcech. 2. aktual. a dopl. vydání. Praha : Linde, 2005. 

 HACKNER, T., SCHIERHOLT, CH. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : 

Ein Leitfaden für die Praxis. 2. vydání. München : C. H. Beck, 2012. 

 HECKER, B. Europäisches Strafrecht, 3. aktualizované vydání. Heidelberg : 

Springer – Verlag, 2010. 

 HENKE, J. N. Der Europäische Haftbefehl : Entwicklung und Schwierigkeiten. 

München: AVM, 2008. 

 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a 

vytváření skutečného evropského trestního práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2006. 

 LAGODNY, O., WIEDERIN, E., WINKLER, R. Probleme des 

Rahmenbeschlusses am Beispiel des Europäischen Haftbefehls. Wien – Graz : 

NWV, 2007. 

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem 

Lisabonské smlouvy). 1. a 3. vydání. Praha : Linde, 2010, 2012. 

 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast 

policejní a justiční spolupráce). 4. dopracované vydání. Praha : Linde, 2007. 

 POHL, T. Vorbehalt und Anerkennung – Der Europäische Haftbefehl zwischen 

Grundgesetz und europäischem Primärrecht. Baden - Baden : Nomos, 2009. 

 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 : LexisNexis CZ s. r. o., 2007. 



 98 

 POLÁK, P. Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci 

Evropské unie s přihlédnutím k ochraně jejích finančních zájmů. 1. vydání. 

Brno : Masarykova univerzita, 2003. 

 POLÁK, P., HÝBLOVÁ, H. Přehled judikatury k mezinárodní justiční 

spolupráci v trestních věcech. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 

 POLÁK, P., HÝBLOVÁ, H. Přehled judikatury k mezinárodní justiční 

spolupráci v trestních věcech. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 

 SCHÄDEL, P. Die Bewilligung internationaler Rechtshilfe in Strafsachen in der 

Europäischen Union : Das Spannungsfeld von Nationalstaatlichkeit und 

Europäischer Integration, Baden-Baden : Nomos Universitätsschriften, 2005. 

 SCHAPER, T. Verfassungsrechtliche Probleme bei der Übertragung von 

Hoheitsrechten zur Schaffung eines europäischen Strafrechts.Eine Untersuchung 

am Beispiel des Rahmenbeschlusses über den EHB.Berlin : Duncker & 

Humblot. 2009. 

 SCHOMBURG, W., LAGODNY, O. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen : 

Kommentar zum IRG. 3. přepracované vydání. München : C. H. Beck, 1998. 

 SCHRAMM, E. Internationales Strafrecht : Strafanwendungsrecht – 

Völkerstrafrecht – Europäisches Strafrecht. München : C. H. Beck, 2011 

 STANBROOK, I., STANBROOK, C. Extradition Law and practiice. 2. vydání. 

Oxford UP, 2000. 

 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. 

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád III. § 315 až 471. Komentář. 7. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2013. 

 TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ, T. 

Evropské právo. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. 

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: C. H. Beck, 2009. 

 

Odborné články 
 

 BŘÍZA, P., MARŠÁLKOVÁ, Z. Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních 

smluv. Právní rozhledy. 2006, č. 20. 



 99 

 DEEN-RACSMÁNY, Z. The European Arrest Warrant and the Surrender of 

Nationals Revisited:The Lessons of Constitutionals Challenges. European 

Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 2006. č. 3. 

 EISENBRUKOVÁ, L. Soudní dvůr Evropských společenství: Z judikatury ESD. 

Bulletin advokacie. 2009, č. 3. 

 FILIP, J. BVerfG – eurozatykač ano, ale právněstátně transponovaný. Právní 

zpravodaj, 5. 9. 2005. 

 FILIP, J. Evropský zatýkací rozkaz a rozhodování ústavních soudů. Právní 

zpravodaj, 5. 8. 2005. 

 KOWALIK-BANCZYK, K. Should we Polish It Up – The Polish Constitutional 

Tribunal and the Idea of Supremacy of EU Law. German Law Journal. 2005. 

č. 6. 

 NEUßBERG, A. Poland: The Constitutional Tribunal on the implementation of 

the European Arrest Warrant. International Journal of Constitutional Law. 

2008. č. 6. 

 NOVOTNÁ, J. Evropský zatýkací rozkaz. Trestněprávní revue. 2009, č. 10. 

 NOVOTNÁ, J. Evropský zatykač - významný mezník mezinárodní spolupráce 

v trestních věcech. Trestněprávní revue. 2002, č. 10. 

 NOVOTNÁ, J., ŠVARC, M. Rozsudky Evropského soudního dvora 

v souvislosti s aplikací evropského zatýkacího rozkazu a jejich význam pro 

justiční praxi a právní úpravu České republiky. Trestněprávní revue. 2010, č. 12. 

 POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: K podmínkám odmítnutí výkonu 

evropského zatýkacího rozkazu. Trestněprávní revue. 2008, č. 10. 

 POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: K podmínkám výkonu evropského 

zatýkacího rozkazu. Trestněprávní revue. 2010, č. 2. 

 POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: K pojmu „výkon trestněprávních 

sankcí“. Trestněprávní revue. 2008, č. 1. 

 POMAHAČ, R. Evropský soudní dvůr: Meze odmítnutí výkonu evropského 

zatýkacího rozkazu. Trestněprávní revue. 2011, č. 2. 

 ŠÁMAL, P. Nad tzv. euronovelou TrZ provedenou zákonem č. 537/2004 Sb. 

Právní zpravodaj. 5. 11. 2004. 

 



 100 

Judikatura 
 

 Rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-187/01 a C-385/01 

Gözütok a Brügge ze dne 11. 2. 2003 

 Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-105/03 Maria Pupino ze dne 

16. června 2005.  

 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-123/08 Dominic Wolzenburg ze dne 

6. 10. 2009. 

 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C - 261/09 – Gaetano Mantello a spol. ze 

dne 16. 11. 2010 

 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-288/05 Jürgen Kretzinger ze dne 

18. 7. 2007 

 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-388/08 Leyman, Pustovarov ze dne 

1. 12. 2008 

  Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-66/08 Szymon Kozłowski, ze dne 

17. čevence 2008  

 Rozsudek 2. senátu BVerfG ze dne 18. 7. 2005, 2 BvR 2236/04. 

 Nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 66/04 ze dne 3. 5. 2006, publikovaný pod 

č.  434/2006 Sb. 

 Usnesení KS v Praze sp. zn. Nt 466/2006, ze dne 24. listopadu 2006. 

 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-303/05 (neziskové sdružení Advocaten 

voor de Wereld proti Ministerraad) ze dne 3. května 2007. 

 Usnesení ÚS ČR sp. zn. III. ÚS 2388/07, ze dne 7. února 2008. 

 Rozsudek polského Ústavního tribunálu sp. zn. P 1/05, ze dne 27. dubna 2005. 

 Rozsudek kyperského ústavního soudu č. 294/2005, ze dne 7. listopadu 2005. 

 

Právní předpisy 
 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Listina základních 

práv a svobod). 

file:///C:/Users/Lenka/Documents/School/Diplomka/Rešerše/Beck%20online/Judikatura/document-view.seam%3fdocumentId=mv2tmxzsgaydcx3kgaytqny


 101 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 

předávání mezi jednotlivými členskými státy ze dne 13. června 2002 

(2002/584/SVV) včetně příloh. 

 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se 

mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 

 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob 

a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí 

vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013, 

o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského 

zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci 

s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 

o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 

o právu na informace v trestním řízení 

 Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957, vyhlášená pod 

č. 549/1992 Sb. 

 Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání ze dne 17. března 

1978 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 30/1997 Sb.). 

 Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, SRN a Francouzské 

republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 

14. června 1985 (Schengenská dohoda). 

 Úmluva k provedení Dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států 

 Hospodářské unie Beneluxu, SRN a Francouzské republiky o postupném 

odstraňování kontrol na společných hranicích (Schengenská prováděcí úmluva). 

 Smlouva o Evropské unii uzavřená dne 7. února. 1992. Úř. věst. C 191 

z 29. července 1992. 



 102 

 Amsterdamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, smlouvy 

o založení Evropských společenství a některé související akty, podepsaná dne 

17. července 1997. Úř. věst. C 340 z 10. listopadu 1997. 

 Smlouva z Nice pozměňující Smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení 

 Evropských společenství a některé související akty, podepsaná dne 

26. února 2001. Úř. věst. C 80 ze dne 10. března 2001. 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu. 1950, 

vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. 

 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 

o založení Evropského společenství ze dne 13. prosince. 2007, vyhlášená pod 

č. 111/2009 Sb. m. s. 

 Vídeňská úmluva o smluvním právu ze dne 23. 5. 1969, vyhlášená pod 

č. 15/1988 Sb. 

 Instrukce Ministerstva spravedlnosti z 24. srpna 2007, č. j. 66/2004-MO-J/155, 

o postupu soudů ve styku s členskými státy Evropské unie ve věcech trestních. 

 Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 21. ledna 2011 

o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. 

 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27.  Juni 1994 (BGBl. I S. 1573). 

 Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím 

o postupu předávání mezi členskými státy EU a Islandem a Norskem přijatá 

v souladu s rozhodnutím Rady 2006/697/ES. 

 Europäische Haftbefehlgesetz (EuHbG), neboli Gesetz zur Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses über den EuHb und die Übergabeverfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten der EU (BGBl. I 2004, 1748). 

 

Internetové zdroje 
 

 Zpráva Předsednictva Rady EU ze dne 5. 1. 2004, č. 5028/04. 

Dostupné z WWW: 

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&

f=ST+5028+2004+INIT&r=http://register.consilium.europa.eu/pd/en/04/st05/st0

5028.en04.pdf> 



 103 

 Základní informace o schengenské spolupráci. 

Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-informace-o-

schengenske-spolupraci.aspx> 

 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009. 

Dostupné z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009F0299:CS:NOT> 

 Zpráva Evropské Komise k nordickému zatýkacímu rozkazu 5573/06 ze dne 24. 

ledna. 2006. Dostupné z WWW: <http://www.asser.nl/upload/eurowarrant-webr

oot/documents/cms_eaw_id1056_1_CouncilDoc.5573.06.pdf> 

 NAVRÁTILOVÁ, M. Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část I. – 

Rozsah implementační povinnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/implementace-smernic-ve-vnitrostatnim-

pravu-cast-i-rozsah-implementacni-povinnosti-25334.html> 

 Akt o podmínkách přistoupení. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/ceskare

publika/information/publications/art2100_cs.htm> 

 K případu M. Darkazanliho:<http://www.welt.de/welt_print/vermischtes/hambur

g/article5803950/CIA-erwog-offenbar-Verschleppung-von-Darkazanli.html>; 

<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-68621891.html> 

 Zpráva Komise o provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupech 

předávání mezi členskými státy COM (2011) 0175. Dostupné z WWW: 

<http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0430:FIN:EN:PDF> 

 Zpráva Předsednictva Rady EU ze dne 5. 1. 2004, č. 5028/04. Implementation of 

the EAW – Transitional period until each Member State has fully implemented 

the Framework Decision. Dostupné z WWW: 

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&

f=ST+5028+2004+INIT&r=http://register.consilium.europa.eu/pd/en/04/st05/st0

5028.en04.pdf> 

 Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím 

o postupu předávání mezi členskými státy EU a Islandem a Norskem. Úř. 

věstník L 292, 21. 10. 2006, s. 2 – 19. Dostupné z WWW: 



 104 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/;jsessionid=pqnGTwHFVSJHgvXrSJNqgcpVy7vY39G2yKz5t

3t6gv2vyMykKj2C!34303430?uri=CELEX:22006A1021(01)>    

 Zprávy Komise založené na čl. 34 Rámcového rozhodnutí o EZR 

SEK(2005)267 a SEK(2006)79. Dostupné z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52006DC0008> 

 Zpráva Komise o provádění Rámcového rozhodnutí o EZR SEK(2011)430 ze 

dne 11. 4. 2011. Dostupné z WWW: < http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/;jsessionid=FcScTPJTj3lFKGqMHCpxvlbNQ6m2dTw7smHQ

Brn4qjTByyL59gJ9!-1365884101?uri=CELEX:52011DC0175> 

 Hodnotící zpráva České republice 15691/1/08 REV 1. Dostupné z WWW: 

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&

f=ST%2015691%202008%20REV%202> 

  



 105 

Seznam příloh 

Příloha: Formulář evropského zatýkacího rozkazu 

 



 106 



 107 



 108 

 

  



 109 

Resumé 
 

Evropský zatýkací rozkaz představuje inovativní nástroj trestního práva 

procesního na evropské úrovni, který významně napomohl členským státům Evropské 

unie v efektivním stíhání přeshraničního zločinu. Cílem mé diplomové práce je popsat 

a analyzovat evropský zatýkací rozkaz jako právní základ předávacího řízení mezi 

členskými státy EU. Čtenářům ovšem není představen pouze popis tohoto institutu, 

diplomová práce rovněž nabízí kritický pohled na jeho (zne)užívání. Práce je členěna do 

pěti kapitol. 

Úvodní kapitola se věnuje tradiční mezinárodní spolupráci v trestních věcech 

a její jednotlivé druhy, zejména extradici, což je důležitý výchozí bod pro vysvětlení 

procesu předávacího řízení. Po stručné teoretické části se autorka ve druhé kapitole 

zaměřuje na vývoj evropské justiční spolupráce v trestních věcech, počínaje otevřením 

vnějších hranic Evropské unie v souvislosti s přijetím Schengenské dohody z roku 1985. 

Zmíněny jsou také důležité smlouvy, jakými je smlouva Maastrichtská, Amsterdamská 

a smlouva Lisabonská, v neposlední řadě je popsán i Corpus Juris, prototyp evropského 

trestního zákoníku. 

Zatímco třetí kapitola pojednává obecně o rámcových rozhodnutích, jakožto 

legislativních aktech třetího pilíře, užívaných výlučně v rámci kompetencí EU ve 

věcech policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, které se liší od směrnic 

i mezinárodních smluv, klíčovou částí diplomové práce je komplexní čtvrtá kapitola, jež 

se věnuje Rámcovému rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu 2002/584/SVV z 13. 

června 2002. Autorka klade důraz na výchozí principy i revoluční upuštění od 

přezkoumávání oboustranné trestnosti v některých případech. Pozornost je zaměřena 

rovněž na judikaturu Soudního dvora EU. Čtvrtá kapitola mimo jiné popisuje předávací 

řízení podle Rámcového rozhodnutí o EZR, které je následně porovnáno s českou 

transpoziční legislativou, jež nedávno doznala významných změn. 

Poslední pátá kapitola charakterizuje problematiku implementace Rámcového 

rozhodnutí o EZR v některých evropských státech, zejména pak v České republice, kde 

měl Ústavní soud za úkol objasnit a vytyčit funkci evropského zatykače.  
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Abstract 
 

European arrest warrant represents an innovative criminal procedure instrument 

at the European level that has significantly helped the Member states of the European 

Union to effectively prosecute cross-border crime. The aim of my diploma thesis is to 

describe and analyze the European arrest warrant as a legal basis of surrender procedure 

among the Member states of EU. The description of this institute is not the only thing to 

be presented to the reader, the thesis also proposes a critical view on using it. The thesis 

is divided into five chapters. 

The introductory chapter is an analysis of the traditional international judicial 

cooperation in criminal matters and its particular types, mainly the extradition, which is 

important for a consecutive explanation of surrender procedure. After a brief theoretical 

part, in the second chapter author focuses on the evolution and the process of the 

European judicial cooperation in criminal matters, starting with the opening of the 

external borders of the EU regarding the Schengen Agreement in 1985, mentioning the 

important Maastricht and Amsterdam Treaties and the last important change of the 

Treaties of the European Union brought by the Lisbon Treaty. Corpus Iuris, a prototype 

of a criminal law code of the EU, will be as well mentioned. 

Whereas the third chapter deals with framework decisions in general as of a 

legislative act of the “third pillar”, different from directives and the international treaties 

used exclusively within the EU's competences in police and judicial co-operation in 

criminal justice matters, the key part of the thesis is comprehensive chapter four, which 

refers to the Framework Decision on the European Arrest Warrant 2002/584/JHA of 13 

June 2002. The author highlights its principles as well as the revolutionary 

abandonment of the rule of double criminality in some cases. Attention is also paid to 

the recent case law of the Court of Justice of the EU. The fourth chapter also illustrates 

the surrender procedure under the Framework Decision on the European Arrest Warrant 

and compares it with the recently significantly changed transposed Czech legislation. 

Finally, the last fifth chapter characterizes the problematic implementation of the 

Framework Decision in some European countries, primarily in the Czech Republic, 

where the Constitutional Court had to clarify the function of the European arrest 

warrant. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Police_and_Judicial_Co-operation_in_Criminal_Matters
http://en.wikipedia.org/wiki/Police_and_Judicial_Co-operation_in_Criminal_Matters


 111 

  



 112 

Klíčová slova: 
 

Evropské trestní právo 

Evropský zatýkací rozkaz 

Předání 

 

Key words: 

 

European Criminal Law 

European Arrest Warrant 

Surrender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


