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1. Úvod diplomové práce 
 Česká republika a ostatní státy musí spolupracovat v jednotlivých právních 
odvětvích, a to především z důvodu potřeby zabránit možným kolizím právních řádů, 
které vznikají v důsledku zvyšující se mobility obyvatelstva a kapitálu, a za účelem 
předem upravit pravidla, která určují rozhodné právo pro jednotlivé právní vztahy 
k zajištění právní jistoty. Určení rozhodného práva ale pro bezproblémový, efektivní 
a rychlý výkon práva nestačí. Z tohoto důvodu jsou na úrovni jednotlivých států 
upravovány právní předpisy tak, aby umožnily i ostatní druhy spolupráce, např. přímou, 
přeshraniční spolupráci mezi příslušnými orgány. Zdroje sbližování právních řádů však 
nejsou omezeny pouze na jednostranné změny vnitrostátní právní úpravy. Mezi další 
zdroje patří různé programové dokumenty, dvoustranné či mnohostranné mezinárodní 
úmluvy, přímo aplikovatelné a závazné právní předpisy přijímané mezinárodními 
organizacemi a jiné právní instrumenty. 
 Přestože tento proces sbližování nelze omezit pouze na Evropu, dosahuje se 
právě v rámci tohoto regionu velkých pokroků, neboť jednotlivé státy Evropy ustupují 
od tradičních institutů právní úpravy a vytváří nové, méně formalizované prostředky 
spolupráce založené na principu vzájemné důvěry. Velký vliv má především činnost 
jednotlivých mezinárodních organizací, v Evropě především Rady Evropy a Evropské 
unie. 
 Proces vytváření společných evropských standardů, tedy europeizace, se týká 
téměř všech právních odvětví, i když některých pouze zprostředkovaně, např. přes 
ochranu základních lidských práv a svobod. Europeizace tak zahrnuje i sbližování 
právní úpravy trestního práva hmotného a procesního, přestože je trestní právo právním 
odvětvím, ve kterém je citlivě vnímána problematika státní suverenity a které bylo 
z tohoto důvodu v minulosti předmětem pouze vnitrostátní právní úpravy. 
 Základním tématem této diplomové práce je europeizace trestního práva se 
zaměřením na trestní právo procesní. Diplomová práce nejprve vymezuje základní 
pojmy a vytyčuje některé základní problémy europeizace trestního práva. Následně 
poskytuje ucelený přehled historického vývoje procesu europeizace trestního práva 
včetně vývoje policejní a justiční spolupráce v trestních věcech s důrazem na vliv Rady 
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Evropy, Evropských společenství a Evropské unie. Zaměřuje se na vliv oblasti ochrany 
lidských práv, která je úzce spjata s procesem europeizace trestního práva a s trestním 
právem obecně, s tím související problematiku vztahu Evropského soudu pro lidská 
práva a Soudního dvora Evropské unie a na vybrané právní nástroje Evropské unie 
a Rady Evropy, např. na evropský zatýkací rozkaz, evropský důkazní příkaz a evropský 
konfiskační příkaz. Diplomová práce se dále zabývá problematikou základních 
procesních práv obviněného, ochrany obětí trestných činů a shrnuje poznatky 
o orgánech a institucích policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, např. 
o Europolu, Eurojustu a OLAFu. Upozorňuje rovněž na aktuálnost dané problematiky, 
připravované změny právní úpravy a budoucí vývoj v této oblasti. 
 Cílem této diplomové práce je zpracovat ucelený přehled historického vývoje 
europeizace trestního práva procesního, zhodnotit vlivy Rady Evropy a Evropské unie 
na právní řády členských států, analyzovat nejdůležitější právní instituty v rámci 
trestního práva procesního, které v této oblasti postupně vznikaly a které byly 
implementovány do právních úprav trestního práva procesního jednotlivých členských 
států, a využít nabyté poznatky k posouzení významu a aktuálnosti problematiky 
europeizace trestního práva. 
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2. Obecný úvod do europeizace trestního práva 
 Europeizace trestního práva je proces vytváření společných evropských 
standardů na úrovni trestního práva hmotného i trestního práva procesního. Sleduje 
vznik „právních norem společných pro různé státy Evropy a přijatých za účelem boje 
s trestnou činností a zvláště pak boje s přeshraniční organizovanou kriminalitou“1. 
„Europeizace trestního práva tak stojí na třech hlavních východiscích: mezistátní 
spolupráci ve věcech trestních, základních právech a svobodách a na evropském 
právu.“2 Proces europeizace probíhá zejména na úrovni Rady Evropy a v Evropské 
unii. 
 První úroveň europeizace trestního práva probíhá v Radě Evropy. „Rada Evropy 
je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států 
zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod 
a která pomáhá upevňovat demokratickou stabilitu v Evropě prostřednictvím podpory 
politických, legislativních a ústavních reforem.“3 Úprava trestního práva, která vzniká 
v Radě Evropy, představuje právní normy mezinárodní povahy, které se díky své 
mezinárodní povaze spíše zaměřují na specifické oblasti, než aby vytvářely komplexní 
systém práv a povinností. Výsledky europeizace na úrovni Rady Evropy „jsou 
především mezinárodní smlouvy, rezoluce a doporučení“4, které se vztahují k obecné 
i zvláštní části trestního práva. Rada Evropy se zaměřuje na oblasti korupce, ve které 
působí Skupina států proti korupci GRECO, praní špinavých peněz, ve které působí 
Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování 
terorismu MONEYVAL, na problematiku drog, kterou se zabývá skupina Pompidou, na 
oblast počítačové kriminality, terorismus a na některé další oblasti. Nejčastěji přijaté 
dokumenty Rady Evropy jsou mnohostranné mezinárodní úmluvy, jejichž nevýhodou je 
„především zdlouhavý proces ratifikací a také zpravidla připuštěná možnost smluvních 
                                                           
1 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně změn 
vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-44-1, 
str. 77. 2 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
16. 3 Rada Evropy (RE), anglicky Council of Europe (CoE) [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.radaevropy.cz/. 4 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1. 4. 2013 včetně změn 
vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-44-1, 
str. 77. 
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stran činit výhrady a prohlášení ke smlouvě s cílem vyloučit či pozměnit vůči sobě 
účinky některých ustanovení“5. I z tohoto důvodu vznikly snahy nahradit úpravu 
mnohostranných mezinárodních úmluv jinými efektivnějšími formami spolupráce, které 
by usnadňovaly dosahování konsensu ohledně vytváření evropského trestního práva. 
Takové snahy se promítly především v druhé úrovni europeizace trestního práva.  
 Druhá úroveň europeizace probíhá v Evropské unii. Evropská unie „je 
hospodářské a politické společenství 28 evropských zemí, jehož základy spočívaly 
v upevnění hospodářské spolupráce“6. Z hospodářské integrace se postupem času 
vyvinula Evropská unie, která umožňuje a zprostředkovává spolupráci v celé řadě 
jiných oblastí. Jednou z těchto oblastí je i spolupráce členských států Evropské unie při 
europeizaci trestního práva, která „sleduje především dosažení vyšší míry bezpečnosti na 
území Evropské unie. Soustřeďuje se na nejvýznamnější a nejnebezpečnější formy 
přeshraniční kriminality, které mohou být potírány pouze pomocí důsledné spolupráce 
všech členských států“7. Prostřednictvím práva Evropské unie tak „dochází 
k ovlivňování národních legislativ členských států a tlaku na sjednocování či zavádění 
nových skutkových podstat trestných činů, především k ochraně zájmů Evropské unie“8 
v oblasti boje pro rasismu a xenofobii, proti terorismu, organizovanému zločinu, 
obchodování s lidmi a sexuálnímu zneužívání žen a dětí, v rámci boje proti korupci, 
podvodům a trestným činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie, praní 
špinavých peněz, nelegálnímu přistěhovalectví a nepovolenému překračování hranic, 
obchodování s drogami atd. Evropská unie se ale zároveň snaží vytvořit fungující 
systém policejní a justiční spolupráce v trestních věcech k boji se závažnou, 
přeshraniční a organizovanou kriminalitou, zejména proto, že by boj s takovou 
kriminalitou na úrovni jednotlivých členských států byl obtížný a často neúčinný. 
Europeizace trestního práva v Evropské unii probíhá po přijetí Lisabonské smlouvy na 

                                                           
5 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87576-64-9, str. 98. 6 Základní informace o Evropské unii [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: http://europa.eu/about-
eu/basic-information/about/index_cs.htm. 7 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87576-64-9, str. 101. 8 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně změn 
vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-44-1, 
str. 77. 
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základě nařízení, směrnic a rozhodnutí. Relevantní jsou i právní instrumenty přijaté před 
Lisabonskou smlouvou. 
 Evropské trestní právo je tedy souborem právních norem, které jsou přijímané za 
účelem společného a účinnějšího boje s trestnou činností.  Nelze si však představit, že 
„by trestní právo v evropských souvislostech vytvářelo ucelený trestněprávní systém 
odpovídající pojetí trestního práva v jednotlivých národních právních řádech“9, a to 
především z toho důvodu, že trestní právo je jedním z hlavních právních odvětví 
každého právního řádu a je státy vnímáno jako „jeden z hlavních atributů a projevů 
státní suverenity, jako výraz právně-kulturní samostatnosti a je spojováno s výkonem 
svrchované pravomoci státu“10. Takové pojetí trestního práva brání vytváření 
komplexnějších globálních systémů trestního práva a proto je spolupráce omezena 
pouze na spolupráci mezistátní či regionální, např. na spolupráci v Evropské unii 
a v Radě Evropy, tzn. neprobíhá na globální úrovni. 
 Vedle rozdílných názorů na omezitelnost státní suverenity ve prospěch 
unifikačního procesu spočívá obtížnost europeizace trestního práva ještě na dalších 
zdrojích, a to např. na velkých rozdílech mezi národními právními systémy jednotlivých 
států Evropy. Na území Evropy se tradičně používají dva velké systémy práva, tj. právo 
kontinentální a tzv. common law, mezi kterými přetrvávají velké odlišnosti, a proto ani 
do budoucna nelze předpokládat sjednocení právní úpravy a vytvoření jednotného 
systému trestního práva na území Evropy, potažmo Evropské unie. Jednotlivé státy 
Evropy se také velmi liší v nazírání na konkrétní instituty trestního práva, např. na 
trestní odpovědnost právnických osob. I přesto je těmito státy nezbytnost harmonizovat 
alespoň některé aspekty trestního práva všeobecně uznávána z důvodu nárůstu 
mezinárodní a přeshraniční trestné činnosti. „Mezinárodní zločinnost nabývá také na 
intenzitě jako důsledek rostoucí migrace obyvatelstva. Pachatelé trestných činů 
přicházejí z různých zemí a kontinentů, mají různá státní občanství a po spáchání 
trestné činnosti nezřídka hledají útočiště v různých státech. Trestná činnost tak může mít 
dopady do více států a může se v rozdílných státech projevovat v jednotlivých fázích, 
                                                           
9 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87576-64-9, str. 92. 10 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87576-64-9, str. 91. 
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jako jsou příprava, pokračování či dokonání.“11 S přeshraniční kriminalitou je možné 
účinně bojovat pouze pomocí mezinárodní či alespoň regionální policejní a justiční 
spolupráce v trestních věcech. 
 Europeizace trestního práva je také členěna na europeizaci zdánlivou 
a europeizaci skutečnou. Zdánlivá europeizace „představuje proces postupné 
harmonizace trestněprávních norem v jednotlivých členských státech Evropské unie 
nebo Rady Evropy“12, tedy přeměnu stávajících norem trestního práva pod vlivem 
evropské spolupráce. Oproti tomu skutečná europeizace představuje proces „vytváření 
nových společných norem evropského trestního práva, které by nahradily trestněprávní 
úpravu na úrovni členských států, nedochází tak k přeměně existujících národních 
norem, ale k vytváření nové právní úpravy“13.  
 Na úvod je potřeba také zmínit, že vedle Rady Evropy a Evropské unie mají na 
systémy trestního práva evropských států vliv některé další mezinárodní organizace, 
jako např. Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). 14 Jejich vliv je ale v porovnání s vlivem 
Evropské unie a Rady Evropy výrazně menší. 

3. Historický vývoj europeizace 
 Myšlenka unifikace trestního práva na nadnárodní úrovni se objevila ve větší 
míře už v první polovině 20. století, přestože její počátky je možné sledovat už od 
19. století „zejména v souvislosti s projektem univerzálního trestního zákoníku“15. 
                                                           
11 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
15. 12 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 9, Evropská unie [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2506. 13 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 9, Evropská unie [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2506. 14 Mezi úmluvy, které byly přijaty na základě spolupráce v těchto mezinárodních organizacích, patří např. 
Úmluva OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských 
transakcích, jejíž přijetí bylo vyhlášeno ve Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/2000 Sb. m. s. 15 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 22. 
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Snaha po sbližování předpisů nebyla omezena pouze na Evropu, ale právě „zástupci 
evropských zemí se stali nejnadšenějšími propagátory myšlenky tzv. unifikace trestního 
práva“16. Navzdory snahám nebyla v této době myšlenka unifikace až na ojedinělé 
případy realizována, protože tomu bránila především velká názorová různorodost 
a některé další problémy včetně vnímání neomezitelnosti státní suverenity. Naproti 
tomu bylo jednotně přijímáno, že „internacionalizaci zločinu bylo třeba čelit 
internacionalizací represe“17. Von Liszt se dokonce domníval, že unifikace je 
přirozenou tendencí vývoje trestního práva a jeho další vývojovou fází. Unifikace 
trestního práva byla po první světové válce vedle názorů představitelů jednotlivých států 
a akademických obcí ovlivňována také činností mezinárodních organizací. Mezinárodní 
společnost pro trestní právo, která byla založena v roce 1924 v Paříži, se „snažila 
podporovat teoretický a praktický rozvoj mezinárodního trestního práva s cílem 
dosáhnout koncepce univerzálního trestního práva“18  v rámci Společnosti národů. 
V roce 1926 byl na Mezinárodním kongresu pro trestní právo předložen návrh k tomu, 
aby státy využily nutnost přijetí moderních vnitrostátních předpisů trestního práva 
k tomu, aby byly tyto předpisy přijaty na základě společných konzultací. Této 
konference se účastnilo i tehdejší Československo.  V roce 1928 bylo Mezinárodní 
společností pro trestní právo přijato usnesení o zřízení Mezinárodního úřadu pro 
sjednocení trestního práva, „jehož úkolem mělo být shrnutí poznatků z procesu 
sbližování trestního práva do jakýchsi vzorových textů, které měly sloužit zákonodárcům 
jednotlivých zemí“19.  Mezinárodní společnost pro trestní právo poté pořádala ještě 
několik konferencí na téma sjednocení trestního práva, které se týkaly jednotlivých 
konkrétních témat, a to až do r. 1947, kdy proběhla poslední konference v Bruselu. 
Vedle Mezinárodní společnosti pro trestní právo byla v této oblasti aktivní Mezinárodní 
komise pro trestní právo a vězeňství založená v roce 1872, která pořádala celou řadu 
kongresů na téma trestního práva a vězeňství.  Desátý kongres v roce 1930 proběhl                                                            
16 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 22. 17 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 22. 18 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 22. 19 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
17. 
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dokonce v Praze. Tyto jednotlivé pokusy o unifikaci úpravy trestního práva skončily 
bez větších úspěchů. 
 Vedle globální úrovně probíhala snaha o unifikaci trestního práva i na nižších, 
regionálních úrovních. V roce 1933 se konal Sjezd slovanských právníků, který se vedle 
jiných témat zabýval také tím, zda je možné a vhodné sjednotit trestní právo na úrovni 
slovanských zemí. Tento projekt ale záhy zanikl pro „značně rozdílné názory na způsob 
a míru unifikace slovanského trestního práva“20. Obtížnost unifikačních snah ilustruje 
i to, že zůstaly bez úspěchu i na úrovni Československa až do roku 1950, přestože 
proběhlo několik pokusů o sjednocení českých a slovenských právních předpisů, např. 
unifikační sjezd československých právníků v Bratislavě konaný v roce 1935. 
 Lze tedy obecně konstatovat, že přes celou řadu unifikačních snah 
v meziválečném období zůstaly tyto pokusy neúspěšné a jejich přínos nevalný, přestože 
některé dílčí výsledky unifikačního hnutí byly převzaty státy do národních předpisů. 
„Příčiny spočívaly patrně i v neúspěšnosti širší koncepce Společnosti národů, která 
byla zcela určitě zapříčiněna koncepcí celého projektu, která pracovala s novými 
a nevyzkoušenými mechanismy.“21 Pojetí mezinárodního práva se v této době lišilo od 
dnešního způsobu vnímání. „Doktríny většiny států pracovaly na dualistické koncepci 
vztahu mezinárodního a vnitrostátního právního řádu a na primátu vnitrostátního práva 
vůči právu mezinárodnímu.“22 Členské státy nebyly připraveny přijmout doktrínu 
omezené suverenity ve prospěch Společnosti národů, tak tomu bylo i v Československu, 
které srovnatelně vycházelo ze své vlastní suverenity a dualistické koncepce vztahu 
mezi mezinárodním a národním právem. „Normotvorná koncepce československého 
zákonodárného sboru byla považována v zásadě za neomezenou, tedy Národní 
shromáždění mohlo při respektování platných ústavních norem upravovat cokoliv 
a jakkoliv bez ohledu na závazky mezinárodního práva.“23 
                                                           
20 KMEC, Jiří. Evropské trestní právo: mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného 
evropského trestního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-
7179-535-6, str. 28. 21 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
17. 22 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
17. 23 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
17. 
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 Zásadních pokroků ve sbližování právní úpravy trestního práva bylo možné 
dosáhnout až po druhé světové válce vzhledem k tomu, že během války byly unifikační 
snahy úplně potlačeny. V poválečném období byla založena Rada Evropy a posléze 
i předchůdci Evropské unie a byly přijímány zásadní mezinárodní úmluvy, např. 
Evropská úmluva o vydávání z roku 1957 nebo Evropská úmluva o vzájemné právní 
pomoci z roku 1959. 

3.1 Historický vývoj procesu europeizace v rámci Rady Evropy 
 První úspěchy europeizace trestního práva lze spatřovat právě v činnosti Rady 
Evropy, která byla založena v roce 1949. Na půdě Rady Evropy byla přijata celá řada 
mezinárodních úmluv, z toho téměř 40 úmluv, jejichž „předmět a účel směřuje výlučně 
do oblasti trestního práva (hmotného či procesního). Vedle těchto trestněprávních 
mezinárodních smluv je však nutné brát v potaz i jiné mezinárodní smlouvy, které se 
dotýkají trestního práva zprostředkovaně, např. v rámci zajištění mezinárodněprávní 
ochrany lidských práv.“ 24 Příkladem takové mezinárodní úmluvy je Evropská úmluva 
o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Evropská úmluva) přijatá v roce 
1950. Spolupráce v rámci Rady Evropy zachovává tradiční principy spolupráce 
v mezinárodním právu a trpí řadou problémů. „Některé mezinárodní úmluvy Rady 
Evropy doposud nevstoupily v platnost, a to navzdory mnohdy velmi nízkému počtu 
požadovaných ratifikací (např. Úmluva o ochraně životního prostředí prostřednictvím 
trestního práva z roku 1998). Navíc praktické fungování mezinárodních úmluv je často 
ztíženo vznášením četných výhrad či interpretačních prohlášení (např. Trestněprávní 
úmluva o korupci z roku 1999).“25 Některým úmluvám také chybí efektivní 
mechanismus, který by vynucoval jejich dodržování, a proto podléhají pouze obecným 
a klasickým prostředkům pokojného řešení mezinárodních sporů. 
 Europeizace na úrovni Rady Evropy funguje na tradičním mezivládním principu 
spolupráce a její přínosy jsou nepopiratelné. V současné době se však přesunul důraz na 
uplatňování nadnárodního principu spolupráce v rámci Evropské unie. 

                                                           
24 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 26. 25 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 27. 
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3.2 Historický vývoj procesu europeizace v rámci Evropských 
společenství a Evropské unie 
 „Zakládací smlouvy Evropských společenství původně neobsahovaly žádné 
ustanovení, které by se týkalo spolupráce v trestních věcech.“26 Proto se v případě, kdy 
členské státy chtěly spolupracovat v boji proti organizované a přeshraniční kriminalitě, 
užívaly instrumenty mezinárodního práva založené na mezivládním principu, např. 
dvoustranné a mnohostranné mezinárodní smlouvy, které trpěly stejnými problémy jako 
prostředky spolupráce v Radě Evropy. Z tohoto důvodu „nauka někdy tuto fázi 
historického vývoje označuje jako ad hoc intergovernmentalismus“27. Situace se mění 
vytvořením neformální platformy v podobě skupiny TREVI v roce 1975 v reakci na 
teroristické útoky v druhé polovině 20. století a neschopnost mezinárodních organizací 
(např. Interpolu) zabránit jim. Skupina TREVI zprostředkovávala informační spolupráci 
ministrů vnitra a spravedlnosti států Evropských společenství v oblasti boje proti 
mezinárodnímu terorismu a obchodu s drogami. „Posléze byla pravomoc pracovních 
skupin rozšiřována jako reakce na nové společenské výzvy“28 a na potřeby boje proti 
přeshraničním trestným činům v rámci Evropských společenství. „Setkání TREVI se 
stala významnou platformou pro sjednávání mezinárodních smluv“29 a byla tvořena 
čtyřmi specializovanými skupinami („TREVI 1 se zabývala terorismem, TREVI 2 
školením a výměnou informací týkajících se práva a bezpečnosti, TREVI 3 bojem 
s organizovaným zločinem a obchodem s drogami a v roce 1989 přibyla skupina TREVI 
4, která se zabývala problematikou odstranění hraničních kontrol mezi členskými státy 
v souvislosti se zavedením schengenského systému.“30). Mezi výsledky skupiny TREVI  
patří i dílčí deklarace a akční plány. Po vzniku Evropské unie byly pracovní skupiny 
TREVI zařazeny do třetího pilíře a následně obsahově včleněny do činností Europolu.  

                                                           
26 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
29. 27 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 28. 28 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
29. 29 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
29. 30 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 29. 
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 Koncem 70. let 20. století se objevily neúspěšné návrhy na vytvoření evropského 
trestního prostoru a Evropského trestního soudu. Až „důsledkem Schengenských dohod 
(v letech 1985 a 1990), poté co jsou postupně rušeny kontroly na vnitřních hranicích 
většiny členských států, jsou zaváděna kompenzační opatření, která posilují policejní 
spolupráci s cílem vyvážit rizika z nekontrolovaného pohybu.“31 Schengenský systém 
byl vytvářen na třech hlavních zásadách: „fyzické uvolnění pohybu osob a zboží, 
zajištění bezpečnosti (např. prostřednictvím kontrol na vnější hranici schengenského 
prostoru) a přijímání kompenzačních opatření“32. Na základě Schengenské prováděcí 
úmluvy (dále jen SPÚ) byla vytvořena policejní informační databáze pro výměnu 
informací, tzv. Schengenský informační systém, a byla také posílena justiční spolupráce 
v trestních věcech vytvořením možnosti přímého styku mezi příslušnými orgány. 
„Schengenské právo, zahrnující mj. i azylovou a cizineckou politiku, se stalo základem 
budoucího třetího pilíře Maastrichtské smlouvy.“33 
 Významným projektem s vlivem na europeizaci trestního práva bylo 
vypracování návrhu trestního kodexu Corpus Juris. Tento návrh byl připraven v rámci 
snahy o vytvoření tzv. Evropské právní oblasti z podnětu Evropského parlamentu 
k ochraně finančních zájmů Evropských společenství (v roce 1997). „Projekt 
předpokládal existenci tzv. Evropské justiční oblasti v trestních věcech založené 
především na principu evropské trestní teritoriality.“34 Corpus Juris měl obsahovat 
jurisdikci k osmi trestným činům poškozujícím zájmy Evropské unie. Tyto trestné činy 
měly být implementovány do právních řádů jednotlivých členských států. „Základ 
kodexu měl tvořit výčet skutkových podstat trestných činů podvodu k poškození 
finančních zájmů Evropských společenství.“35 Corpus Juris obsahoval následující 
skutkové podstaty: podvod proti rozpočtu Společenství, podvod ve sféře volné soutěže, 
korupce, zneužití úřední povinnosti, zpronevěra, vyzrazení služebního tajemství, praní 
a přechovávání majetkových hodnot získaných z nepoctivých zdrojů a zločinné                                                            
31 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 
30. 32 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 31. 33 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 31. 34 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 32. 35 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 32. 
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spolčení. Vedle tohoto výčtu měl Corpus Juris upravovat institut omylu, sankce 
a ustanovení týkající se subjektivní stránky trestného činu. „Zahrnoval také trestní 
odpovědnost právnických osob.“36 Corpus Juris se vedle hmotného trestního práva 
rovněž věnoval trestnímu právu procesnímu. „Týkal se postavení a struktury úřadu 
Evropského veřejného žalobce, jeho působnosti při trestním stíhání, zastupování 
obžaloby před národními soudy a zabýval se podmínkami místní příslušnosti, 
přezkumnou povinností soudu a dalšími otázkami.“37  I přesto, že je význam tohoto 
projektu nezanedbatelný, nebyl návrh Corpus Juris nikdy uskutečněn i přes jeho 
přepracování a vydání nové verze trestního kodexu v roce 2000. Jeho význam se 
projevil především tím, že „při práci a diskusích nad projektem Corpus Juris došlo 
k základnímu konsensu v otázce potřeby ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství, zohledněním supranacionálních aspektů, v nutnosti vytvoření evropského 
právního prostoru, ke konsensu z hlediska metod sjednocování (asimilace, kooperace, 
harmonizace na základě společných základních principů), a to na základě společných 
kulturních tradic, jakož i respektování subsidiárnosti trestního práva a priority 
mimotrestní represe“38. 
 Změny v oblasti trestní spolupráce přinesla Maastrichtská smlouva z roku 1992, 
která vytvořila pilířovou soustavu Evropské unie, jejíž třetí pilíř reprezentoval 
spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. („První pilíř představovala 
reformovaná tři Evropská společenství, zaměřená na budování společného vnitřního 
trhu doplněného o hospodářskou a měnovou unii umožňující zavést společnou měnu, 
a druhý pilíř zahrnoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.“39) Maastrichtská 
smlouva zásadně nezměnila dosud používaný mezivládní princip spolupráce, ani 
nepřinesla podrobná ustanovení o tom, jak a v jaké oblasti má spolupráce probíhat. 
„Mezivládní charakter spolupráce se projevuje v tom, že právo zákonodárné iniciativy 
je dáno pouze členským státům (úloha Komise je omezena na plné zapojení do 
legislativních prací), právním nástrojem pro dosažení cílů spolupráce v trestních věcech 
                                                           
36 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 33. 37 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 33. 38 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 34. 39 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 36. 
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jsou zavedeny společné postoje a společné akce, které jsou Radou přijímány 
jednomyslně a jejichž právní povaha a závaznost je nevyjasněná, koordinační výbor 
zřízený Maastrichtskou smlouvou je orgánem mezivládního typu a dalším právním 
nástrojem jsou úmluvy, které jsou tradičním nástrojem mezinárodního práva.“40 Vedle 
toho byla výrazně omezena role Evropského parlamentu jako zákonodárného sboru, 
protože byl pouze konzultován a informován, a Evropského soudního dvora, dnes 
Soudního dvora Evropské unie, který interpretoval přijaté úmluvy a rozhodoval spory 
z nich, pouze a pokud tak bylo v úmluvách výslovně stanoveno. Členské státy navíc 
nebyly za porušení závazků třetího pilíře sankcionovány.  „Na základě nastíněné právní 
úpravy byla přijata řada společných akcí a úmluv s cílem sblížení trestního práva 
členských států a užší spolupráce v trestním řízení. Na tomto základě vznikají též první 
instituce spolupráce v trestních věcech - je přijata Úmluva o Europolu, je vytvořen 
alespoň základní unijní rámec pro výměnu styčných soudců a využívání styčných 
policejních důstojníků, je vytvořena Evropská justiční síť.“41  Obecně tedy 
Maastrichtská smlouva představovala první řádný krok k zařazení policejní a justiční 
spolupráce do primárního práva Evropské unie. „Je významná zejména v tom, že otevírá 
orgány Evropských společenství též diskusím o otázkách spolupráce v trestních věcech. 
Umožňuje rozvíjet dialog na úrovni orgánů Evropských společenství, které jsou 
vybaveny dostatečnou infrastrukturou, umožňující rozpracování jednotlivých otázek 
a které jsou složeny ze zástupců všech členských států Evropských společenství.“42 
 Další změny procesu europeizace na úrovni Evropské unie přinesla 
Amsterdamská smlouva z roku 1999, přestože i na jejím základě zůstaly justiční 
a policejní spolupráce založeny přes komunitarizace některých oblastí třetího pilíře na 
mezivládním charakteru. Obecně se „komunitarizace části třetího pilíře, tedy začlenění 
některých oblastí třetího pilíře do pravomoci orgánů Evropských společenství 
a podřízení těchto oblastí nadnárodnímu principu spolupráce, tj. přesun z třetího pilíře 
do prvního pilíře struktury Evropských společenství, objevila jako příliš citlivá oblast 
pro to, aby bylo možné dojít k jednotné úpravě, vztahující se na všechny členské státy 
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Evropských společenství.“43 Třetí pilíř tak zůstal omezen pouze právě na policejní 
a justiční spolupráci v trestních věcech, přestože „Amsterdamská smlouva nově upravila 
i tzv. přechodovou klauzuli (passerelle clause), dle které mohla být spolupráce 
v trestních věcech převedena do komunitárního pilíře, tj. do prvního pilíře struktury, to 
vše nicméně za předpokladu dosažení jednomyslnosti v Radě dle čl. 42 Smlouvy 
o Evropské unii“44. Vedle toho byla „jednotnost právního prostoru Evropských 
společenství narušena zvláštními pravidly omezujícími pravomoci svěřené Evropským 
společenstvím ve vztahu k Dánsku (klauzule opt-out), Spojenému království a Irsku 
(klauzule opt-in) a zvláštními pravidly omezujícími některé další pravomoci“45. 
Amsterdamská smlouva představila tzv. princip posílené spolupráce, který se významně 
projevil i v oblasti policejní a justiční spolupráce. Přestože bylo toto zavedení 
vícerychlostní evropské integrace prozatím významně omezeno (přistoupit musela 
většina států s tím, že posílenou spolupráci mohl z důvodů státní politiky zablokovat 
každý stát), „je velmi významné, když předznamenává úpravu, obsaženou ve Smlouvě 
o Ústavě pro Evropu a v Lisabonské smlouvě“46. Amsterdamská smlouva také zavedla 
pojem prostor svobody, bezpečnosti a práva jako nový cíl Evropské unie a nové právní 
instrumenty - rámcová rozhodnutí ke sbližování právní úpravy členských států 
a rozhodnutí, která jsou pro členské státy závazná pouze do výsledku a která 
jednotlivcům bez předmětné vnitrostátní právní úpravy nepřiznávající žádná práva. 
Umožnila „Radě uzavírat v oblasti třetího pilíře dohody s mezinárodními organizacemi 
a státy a posiluje pravomoci Evropského soudního dvora tím, že mu v některých 
případech příslušela pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách, týkajících se 
platnosti a výkladu rámcových rozhodnutí a rozhodnutí, výkladu úmluv apod.“47 
„V Amsterdamské smlouvě se v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 
projevil příklon k nadstátnímu přístupu.“48  Evropská komise se nově podílela na celém 
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zákonodárném procesu, tzn. nejen na legislativních pracích. Postavení Evropského 
parlamentu bylo také mírně posíleno, protože byla zavedena povinnost konzultace 
Evropského parlamentu Radou v případě přijímání rámcového rozhodnutí, rozhodnutí či 
před vypracováním výše zmíněných dohod. Vedle uvedených změn ale stále zůstal 
zachován mezivládní charakter policejní a justiční spolupráce ve smyslu Maastrichtské 
smlouvy, např. v Radě se zásadně stále uplatňoval princip jednomyslnosti při hlasování. 
 „Již při přijetí Amsterdamské smlouvy bylo zřejmé, že v brzké budoucnosti bude 
nezbytné přijmout další změnu zakládajících smluv zejména s ohledem na nutnost 
provedení institucionálních změn v důsledku probíhajícího procesu rozšiřování 
Evropské unie.“49 Z tohoto důvodu byla přijata Smlouva z Nice platná od roku 2003. 
Smlouva z Nice zjednodušila princip posílené spolupráce snížením potřebného počtu 
států a zabránila možnosti jednotlivých států zablokovat posílenou spolupráci z důvodu 
státní politiky. Smlouva z Nice se tak ještě více přiklonila k nadstátnímu charakteru 
spolupráce, přestože přetrvaly některé prvky mezivládní spolupráce. Současně při 
sjednávání smlouvy z Nice byla podepsána Charta základních práv Evropské unie, dnes 
Listina základních práv Evropské unie. Její „ustanovení jsou při dodržení zásady 
subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Evropské unie (např. 
Europol, Eurojust). Dále jsou určena členským státům, tedy též včetně jejich orgánů 
tvořících komponenty institucí Evropské unie (např. Evropská justiční síť), a to pokud 
uplatňují právo Evropské unie.“50  
 Europeizace trestního práva a také policejní a justiční spolupráce doznala změn 
i vlivem Lisabonské smlouvy, podepsané v roce 2007, vstupující v platnost v roce 2009. 
Tyto změny byly naznačeny už v předchozím odmítnutém návrhu Smlouvy o Ústavě 
pro Evropu. Obecnou zásadní změnou v Lisabonské smlouvě bylo opuštění dosavadní 
pilířové struktury a její zrušení a „ponechání jediného subjektu nadaného vnitřní 
i vnější právní subjektivitou: Evropské unie“51. „Celá oblast prostoru svobody, 
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bezpečnosti a práva se nově řadí mezi oblasti sdílené pravomoci“52 a byla zařazena do 
hlavy V. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU), tj. do prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva. Tím zároveň došlo k přenosu některých pravomocí z členských 
států Evropské unie na její orgány. SFEU v čl. 82 uvádí jako součást justiční spolupráce 
v trestních věcech zásadu vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, 
sbližování právních předpisů členských států v oblastech vzájemné přípustnosti důkazů 
mezi členskými státy, práv osob v trestním řízení, práv obětí trestných činů a dalších 
zvláštních aspektů trestního řízení, které Rada předem určila jednomyslně v rozhodnutí 
po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Součástí je také „činnost Eurojustu 
a (budoucí) činnost Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl vzniknout 
transformací Eurojustu“53. V oblasti policejní spolupráce pak má dle čl. 87 SFEU 
docházet ke shromažďování, uchovávání, zpracování, analýze a výměně příslušných 
informací, podpoře vzdělávání zaměstnanců, jakož i ke spolupráci týkající se výměny 
zaměstnanců, prostředků a forenzního výzkumu a vytváření společných 
kriminalistických metod při odhalování závažných forem organizované trestné činnosti. 
Do policejní spolupráce spadá i činnost Europolu podle čl. 88 SFEU. Z důvodu, že 
oblast policejní a justiční spolupráce patří mezi sdílené pravomoci podle čl. 4 SFEU, 
„mohou členské státy v této oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty pouze 
v rozsahu, v jakém tuto pravomoc Unie nevykonala nebo se ji rozhodla přestat 
vykonávat“54. Lisabonská smlouva současně zavedla řádný legislativní proces i pro 
oblast policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Výsledkem této spolupráce jsou 
směrnice, nařízení a rozhodnutí, doporučení a stanoviska podle čl. 288 SFEU. (Podle 
návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropy jimi měly být evropské zákony a rámcové 
zákony.) Soudnímu dvoru Evropské unie je až na výjimky v této oblasti přiznána plná 
jurisdikce. Lisabonská smlouva nadále umožňuje alternativní formy spolupráce mezi 
jednotlivými státy. Harmonizace trestního práva byla už před podepsáním Lisabonské 
smlouvy ovlivněna novým funkcionálním přístupem k trestnímu právu a trestní 
pravomoci, který byl dovozen Evropským soudním dvorem v rozsudku Komise 
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v. Rada55, kdy podle Evropského soudního dvora Evropskému společenství plyne 
implicitní pravomoc v oblasti trestního práva jako výjimka z vynětí trestního práva 
z obecné pravomoci Evropského společenství.  „V souladu s touto judikaturou tedy 
může Evropské společenství přijímat opatření, vztahující se k trestnímu právu členských 
států (včetně jeho harmonizace), pokud je to nezbytné k dosažení plného účinku 
komunitárních norem přijímaných v oblasti politiky Evropského společenství 
(v konkrétním případě politiky životního prostředí).“56  Evropský soudní dvůr ale 
zároveň v jiných rozsudcích stanovil funkcionálnímu přístupu limity. Evropské 
společenství nemůže stanovit výši a typ sankcí za trestné činy. SFEU ve znění 
Lisabonské smlouvy na tuto judikaturu reagovala výslovným zakotvením čl. 82 a čl. 83, 
které uvádí právní základ pro sbližování trestního práva procesního, resp. trestního 
práva hmotného. SFEU přímo vylučuje plnou harmonizaci a stanoví, že přijatá opatření 
mají mít povahu minimálních pravidel. Je však otázkou, zda nebude obsah harmonizace 
vzhledem k uvedenému rozsudku a navazující judikatuře prohlubován. Harmonizace 
trestního práva hmotného a jednotlivých skutkových podstat je navíc omezena pouze na 
trestné činy a sankce v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním 
rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní 
potřebě potírat ji na společném základě. SFEU obsahuje následující výčet oblastí: 
terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod 
s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních 
prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost. 
Tyto oblasti mohou být rozšířeny za předpokladu, že Rada jednomyslně přijme 
rozhodnutí po obdržení souhlasu Evropského parlamentu za splnění výše uvedených 
obecných kritérií. Lisabonskou smlouvou se výrazně změnila i oblast ochrany lidských 
práv v Evropské unii, především se upevnilo postavení Listiny základních práv 
Evropské unie, která byla postavena na úroveň primárního práva dle čl. 6 Smlouvy 
o Evropské unii.  Navíc Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy 
obsahuje právní základ pro přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě v čl. 6 odst. 
2. I po těchto změnách zůstává zachováno zvláštní postavení některých států pomocí 
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mechanismů opt-out a opt-in.  Lisabonská smlouva je pokusem o hledání rovnováhy 
mezi uplatňováním mezivládního a nadstátního charakteru spolupráce v oblasti policejní 
a justiční spolupráce a v dalších oblastech tím, že na jedné straně dochází ke zrušení 
pilířové struktury, posílení pravomocí nadstátních orgánů (např. Eurojustu a Europolu), 
vytváření funkcionálního přístupu k trestnímu právu, uplatňování řádného legislativního 
procesu se zapojením Evropského parlamentu a „dochází k výslovně vyjádřenému 
přenosu části svrchovaných trestněprávních pravomocí na Evropské společenství“57, ale 
na druhé straně je stále umožněno použití mechanismů opt-in a opt-out, a tím dochází 
k vzniku nejednotného právního systému, který se vytváří pouze podle vůle 
jednotlivých členských států účastnit se harmonizace trestních norem. V některých 
oblastech se dosud neustoupilo od uplatňování principu jednomyslnosti při hlasování 
a „byl opuštěn federalistický projekt Corpus Juris s výjimkou možnosti zřízení 
evropského veřejného žalobce“58. 

3.3 Detailní přehled harmonizace trestního práva procesního podle 
SFEU 
 Harmonizace trestního práva procesního, tj. policejní a justiční spolupráce, je ve 
SFEU ve znění Lisabonské smlouvy upravena v čl. 82 až čl. 89. „Ve srovnání 
s předchozí úpravou je výrazně podrobnější a pravomoc v této oblasti je podstatně 
rozšířena.“59 Čl. 82 SFEU v odst. 1 uvádí, že justiční spolupráce v trestních věcech je 
v Evropské unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních 
rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních předpisů členských států v oblastech 
uvedených v čl. 82 odst. 2 a v čl. 83 SFEU.  „Přestože se výslovně zmíněný odkaz na 
princip vzájemného uznávání rozhodnutí objevuje v ustanovení SFEU nově, byl tento 
princip i bez výslovného zakotvení v předchozích Smlouvách základním principem, na 
kterém byla založena justiční spolupráce.“60 Opatření podle čl. 82 odst. 1 SFEU, která 
mají za cíl stanovit pravidla a postupy pro zajištění uznávání všech forem rozsudků 
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a soudních rozhodnutí v celé Evropské unii, předcházet střetům příslušnosti mezi 
členskými státy a řešit je, podporovat další vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců 
a usnadňovat spolupráci mezi justičními nebo obdobnými orgány členských států 
v rámci trestního řízení a výkonu rozhodnutí, přijímá Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem, tzn. na základě čl. 294 SFEU. „K tomu, aby opatření 
mohla mít harmonizační účinky, musí být splněny podmínky odst. 2.“61 Evropský 
parlament a Rada mohou formou směrnic stanovit minimální pravidla, která přihlížejí 
k rozdílům mezi právními tradicemi a právními systémy členských států a která se 
týkají vzájemné přípustnosti důkazů mezi členskými státy, práv osob v trestním řízení, 
práv obětí trestných činů a dalších zvláštních aspektů trestního řízení, které Rada 
předem určila v jednomyslném rozhodnutí po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu. Je nutno uvést, že se právní režim čl. 82 odst. 1 a odst. 2 SFEU liší. 
Zatímco čl. 82 odst. 1 SFEU nepodléhá mechanismu záchranné brzdy, u čl. 82 odst. 2 
SFEU je možné ho uplatnit. „Dále je pak ze znění odst. 2 zřejmé, že přijímání opatření 
podle tohoto odstavce musí splňovat několik konkrétních podmínek (v rozsahu 
nezbytném pro usnadnění vzájemného uznávání a je třeba přihlížet k rozdílům mezi 
právními tradicemi a systémy členských států).“62 Zároveň vedle přijetí minimálních 
pravidel mohou členské státy dle čl. 82 odst. 2 SFEU zachovat nebo zavést vyšší stupeň 
ochrany osob, „tzn. mohou stanovit vyšší standard ochrany práv pro podezřelé či oběti, 
než je standard Evropské unie, nikoliv však nižší“63. Čl. 82 odst. 3 SFEU pak upravuje 
mechanismus záchranné brzdy, který může stát uplatnit v případě, že by se návrh 
směrnice podle čl. 82 odst. 2 SFEU (tedy směrnice o minimálních pravidlech) dotkl 
základních aspektů jeho systému trestního soudnictví. V takovém případě může 
požádat, aby se návrhem zabývala Evropská rada, a legislativní proces se pozastaví. 
Pokud je při projednání dosaženo konsensu, pokračuje se v řádném legislativním 
procesu. Pokud se státy nedohodnou, je možné navázat tzv. posílenou spolupráci, pokud 
si to přeje alespoň devět členských států a řádně to oznámí Evropskému parlamentu, 
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Radě a Komisi. Čl. 85 SFEU se týká Eurojustu a čl. 86 SFEU Úřadu evropského 
veřejného žalobce a budou rozebrány později. 
 Vedle justiční spolupráce vyvíjí Evropská unie také policejní spolupráci podle 
čl. 87 SFEU. Jsou do ní zapojeny všechny příslušné orgány členských států, včetně 
policie, celních orgánů a dalších donucovacích orgánů specializovaných na předcházení 
trestným činům, jejich odhalování a objasňování. „Odst. 1 citovaného článku stanovuje 
povinnost pro všechny příslušné orgány zapojit se do policejní spolupráce, žádný 
policejní orgán by proto neměl být ze spolupráce vyloučen. Zároveň se ale tato úprava 
netýká justičních orgánů.“64 Pro výše uvedené účely mohou podle čl. 87 odst. 2 SFEU 
Rada a Evropský parlament řádným legislativním postupem přijmout opatření, která se 
týkají shromažďování, uchování, zpracovávání, analýzy a výměny příslušných 
informací, podpory vzdělávání zaměstnanců, jakož i spolupráce týkající se výměny 
zaměstnanců, prostředků a forenzního výzkumu a společných kriminalistických metod 
při odhalování závažných forem organizované trestné činnosti. Mimo řádný legislativní 
proces může Rada zvláštním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským 
parlamentem přijmout opatření týkající se operativní spolupráce mezi výše uvedenými 
donucovacími orgány. Není-li dosaženo jednomyslnosti, může skupina alespoň devíti 
členských států požádat, aby byl návrh předložen Evropské radě a zvláštní legislativní 
postup byl pozastaven. Pokud dojde při projednání k dosažení konsensu, pokračuje 
zvláštní postup. Není-li dohody dosaženo, je možné navázat posílenou spolupráci, 
pokud si to přeje alespoň devět členských států a oznámí to Evropskému parlamentu, 
Radě a Komisi. Čl. 88 SFEU upravuje Europol, jeho poslání, fungování a úkoly, a bude 
detailně popsán později.  
 Ustanovení posledního článku, který se přímo týká harmonizace trestního práva 
procesního, tj. čl. 89 SFEU, umožňuje Radě stanovit zvláštním legislativním postupem 
jednomyslným rozhodnutím po konzultaci s Evropským parlamentem meze 
a podmínky, za nichž mohou příslušné, výše uvedené, orgány členských států působit na 
území jiného členského státu ve spojení a po dohodě s jeho orgány. Podmínka 
jednomyslnosti je u tohoto článku stanovena s ohledem na zásah do státní suverenity, 
                                                           
64 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 64. 



  

26  

který představuje výkon pravomoci policejního či justičního orgánu na území jiného 
státu. „Možnost působení orgánů na území jiného členského státu byla až do přijetí 
Lisabonské smlouvy upravena pouze v rámci schengenského acquis na základě SPÚ. 
Uvedené ustanovení tak nově umožňuje působit na území jiného členského státu i mimo 
instituty sledování a pronásledování osob podle SPÚ.“65 

4. Ochrana základních práv a europeizace trestního práva 
 Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a obecně europeizace trestního 
práva je silně dotčena nutností respektovat ochranu základních práv a svobod. Tato 
problematika se objevila také v diskuzi o tom, zda jsou členské státy ochotny omezit 
svou státní suverenitu ve prospěch jiného subjektu, např. Evropské unie, či zda má 
právo Evropské unie přednost před právem vnitrostátním (např. nálezy Spolkového 
ústavního soudu ve věci Solange I.66 a Solange II.67 nebo nález českého Ústavního 
soudu ve věci tzv. cukerných kvót68). V zásadě je opět možné konstatovat, že ochrana 
základních práv, která se dotýká procesu europeizace trestního práva, probíhá mimo 
úroveň národních států zejména v Radě Evropy a v Evropské unii. 

4.1 Ochrana základních práv v Radě Evropy 
 Ochrana základních práv v Radě Evropy probíhá především na základě 
Evropské úmluvy, která byla otevřena k podpisu dne 4. 11. 1950 a vstoupila v platnost 
dne 3. 9. 1953. Evropská úmluva upřesnila text Všeobecné deklarace lidských práv 
a stala se základem pro zaručení základních občanských a politických práv. 
K vynucování dodržování Evropské úmluvy založila mezinárodní soudní instituci 
Evropský soud pro lidská práva. Ten svou výkladovou činností zároveň rozvíjí obsah 
úmluvy. „Svou právní praxí vytvořil z Úmluvy žijící nástroj, tímto způsobem rozšířil 
zaručená práva a dovolil jejich aplikaci na situace, které při přijímání Úmluvy nebyly 
předvídány.“69 Evropská úmluva byla vedle výkladu Evropského soudu pro lidská 
                                                           
65 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 65. 66 Nález Spolkového ústavního soudu ze dne 29. 5. 1974, 2 BvL 52/71. 67 Nález Spolkového ústavního soudu ze dne 22. 10. 1986, 2 BvR 197/83. 68 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04. 69 Evropský soud pro lidská práva v 50 otázkách [online]. 2012, 10 str. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf, str. 3. 
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práva rozvíjena přijímáním dodatkových protokolů (do současnosti jich bylo přijato 14). 
Vedle Evropské úmluvy Rada Evropy přijala celou řadu dalších úmluv a doporučení, 
např. Evropskou sociální chartu a Úmluvu o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.70 
4.1.1 Evropská úmluva a další právní instrumenty 
 Evropská úmluva je základním dokumentem, na kterém stojí ochrana těchto práv 
v rámci Rady Evropy a činnost Evropského soudu pro lidská práva. Od její platnosti byl 
text pozměněn řadou protokolů, které se věnovaly různým oblastem ochrany lidských 
práv nebo směřovaly na upravení stávajícího systému ochrany.  Tyto protokoly přiznaly 
některá další práva a svobody (zákaz uvěznění pro dluh, svobodu pohybu, zákaz 
vyhoštění občanů, zákaz hromadného vyhoštění cizinců, procesní záruky v případě 
vyhoštění cizinců, právo na odvolání v trestních věcech, právo na odškodnění v případě 
justičního omylu, právo nebýt souzen nebo potrestán dvakrát, rovnost mezi manžely, 
všeobecný zákaz diskriminace) a obsahovaly úpravu základních svobod souvisejících se 
zákazem trestu smrti.  
 Mezi garance základních lidských práv a svobod, které mají dopad na proces 
europeizace trestního práva, spadá především čl. 6 Evropské úmluvy, který obsahuje 
úpravu práva na spravedlivé řízení. Každý má podle tohoto ustanovení právo na to, aby 
jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým, 
nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech 
nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu. K tomu, 
aby bylo toto právo naplněno, musí být rozsudek vyhlášen veřejně, přestože v některých 
případech, např. v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti 
v demokratické společnosti, nebo v zájmu nezletilých nebo ochrany soukromého života 
účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný vzhledem ke 
zvláštním okolnostem řízení, pokud by mohla být veřejnost na újmu zájmům 
spravedlnosti, mohou být tisk a veřejnost vyloučeny buď po dobu celého, nebo jen části 
procesu. Evropská úmluva také stanoví presumpci neviny jako nutnou součást tohoto 
práva. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se tak považuje za nevinného, dokud 
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jeho vina nebude prokázána zákonným způsobem. Navíc každý, kdo je obviněn 
z trestného činu, má určitá další minimální práva. Evropská úmluva zajišťuje právo být 
neprodleně a v jazyce, jemuž obviněný rozumí, podrobně seznámen s povahou 
a důvodem obvinění proti němu, právo na přiměřený čas a možnosti k přípravě své 
obhajoby, právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru 
nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, právo na poskytnutí jeho služeb 
bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují, právo vyslýchat nebo dát vyslýchat 
svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných 
podmínek jako svědků proti sobě a právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže 
nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví. 
 Evropská úmluva obsahuje i další relevantní práva a svobody, např. čl. 7 
Evropské úmluvy obsahuje ustanovení, které ukládá zákonnost trestu, tzn. nikdo nesmí 
být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo 
podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem, rovněž nesmí být 
uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Vedle 
Evropské úmluvy obsahují některá relevantní práva i protokoly, které k ní byly přijaty. 
Protokol č. 7 upravuje v čl. 2 právo na odvolání v trestních věcech, podle kterého má 
každý, koho soud uzná vinným z trestného činu, právo dát přezkoumat výrok o vině 
nebo trestu soudem vyššího stupně.  Protokol stanoví, že z tohoto práva jsou možné 
výjimky v případě méně závažných trestných činů určených zákonem, nebo pokud byl 
jednotlivec souzen v prvním stupni nejvyšším soudem nebo byl uznán vinným 
a odsouzen na základě odvolání proti osvobozujícímu rozsudku. Čl. 3 téhož protokolu 
upravuje právo na odškodnění v případě justičního omylu a čl. 4 právo nebýt souzen 
nebo potrestán dvakrát, což zaručuje zásadu ne bis in idem v trestním řízení, tzv. nikdo 
nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu 
za trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle 
zákona a trestního řádu tohoto státu.  To samozřejmě nebrání použití institutu obnovy 
řízení, jestliže nové skutečnosti nebo nově zjištěné skutečnosti nebo podstatná vada 
v předešlém řízení mohly ovlivnit rozhodnutí ve věci. Okrajově se této problematiky 
týká i Protokol č. 6, popř. Protokol č. 13, který obsahuje úpravu zrušení trestu smrti. 



  

29  

4.1.2 Praxe Evropského soudu pro lidská práva 
 Evropský soud pro lidská práva „se zabývá individuálními nebo mezistátními 
stížnostmi namítajícími porušení občanských a politických práv zaručených Evropskou 
úmluvou.“71 Byl založen v roce 1959 Evropskou úmluvou. Jeho první zasedání 
proběhlo ve dnech 23. 2. až 28. 2. 1959, první rozsudek byl vydán dne 14. 11. 1960. 
Jeho struktura byla významně pozměněna v roce 1998, kdy vstoupil v platnost Protokol 
č. 11, který nahradil původní dvouúrovňovou strukturu soudu jednotným soudem 
a ukončil předběžné omezování počtu návrhů Komisí. Tento protokol zároveň umožnil 
jednotlivcům obracet se s návrhy přímo na Evropský soud pro lidská práva. K dalším 
změnám došlo z důvodu potřeby čelit velkému počtu návrhů Protokolem č. 14 ze dne 
1. 6. 2010, jehož cílem bylo zajistit dlouhodobou účinnost soudu vytvořením nových 
soudních formací pro jednoduché případy a prodloužením funkčního období soudu. Od 
roku 2010 se konaly další konference o budoucnosti soudu, „jejich výsledkem je 
Protokol č. 15 (přijat v roce 2013, který má snížit lhůtu pro podání návrhu 
u Evropského soudu pro lidská práva po konečném rozhodnutí dle vnitrostátního práva 
z šesti měsíců na čtyři) a Protokol č. 16 (také z roku 2013, který by měl dovolit některým 
vnitrostátním soudním orgánům žádat o pomocný názor Evropského soudu pro lidská 
práva na výklad a aplikaci práv a svobod, která jsou obsažena v Evropské úmluvě nebo 
v jejích protokolech)“72. Tyto protokoly však dosud nevstoupily v platnost, protože 
nebyly ratifikovány dostatečným počtem smluvních států. 
 Evropský soud pro lidská práva je složen ze soudců, jejichž počet odpovídá 
počtu smluvních stran, tj. 47. Soudci jsou voleni většinou z odevzdaných hlasů 
Parlamentním shromážděním Rady Evropy ze seznamů tří kandidátů navrhovaných 
každým členským státem na devítileté období bez možnosti znovuzvolení. Jejich 
funkční období také může skončit dosažením věku 70 let. Soudci musí mít vysoký 
morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon vysokých soudních 
funkcí nebo být uznávanými právníky. Nemohou současně vykonávat jinou funkci 
neslučitelnou s jejich nezávislostí, nestranností nebo s požadavky činnosti vykonávané 
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na plný úvazek. Soud si také vytváří Kancelář. Kancelář poskytuje Evropskému soudu 
pro lidská práva právní a administrativní pomoc při výkonu jeho soudní činnosti, 
„skládá se z právníků, administrativního a technického personálu a překladatelů“73. 
Soud zasedá jako samosoudce, ve tříčlenných výborech, v sedmičlenných senátech nebo 
ve velkém senátu složeném ze sedmnácti soudců. 
 Pravomoc soudu se vztahuje na otázky výkladu a provádění Evropské úmluvy 
a jejích protokolů, které jsou předloženy jako mezistátní stížnost nebo individuální 
stížnost. Mezistátní stížnosti podávají jednotlivé členské státy vůči porušení Evropské 
úmluvy a jejích protokolů jiným členským státem. Individuální stížnost pak může podat 
každá fyzická osoba, nevládní organizace nebo skupina osob považující se za 
poškozené v důsledků porušení práv přiznaných Evropskou úmluvou a jejími protokoly 
jedním z členských států. Soud může věc posoudit až po vyčerpání všech vnitrostátních 
právních prostředků nápravy, a to ve lhůtě šesti měsíců. Samosoudce může konečným 
rozhodnutím prohlásit individuální stížnost za nepřijatelnou a vyškrtnout ji ze seznamu 
případů. Pokud se tak nestane, postoupí ji výboru či senátu. Soud prohlašuje takovou 
stížnost za nepřijatelnou z důvodu neslučitelnosti s ustanoveními Evropské úmluvy 
nebo jejích protokolů nebo na základě zjevné neopodstatněnosti nebo zneužívání práva 
na stížnost nebo v případě, kdy stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu. Soud stížnost 
projednává kontradiktorním způsobem se zástupci stran, popř. přistoupí k šetření, pokud 
je to potřeba. Umožněno je i smírné urovnání. Pokud soud shledá, že byla porušena 
Evropská úmluva nebo její protokoly, přizná v případě potřeby spravedlivé 
zadostiučinění, pokud vnitrostátní právo neumožňuje úplné odstranění důsledků 
porušení. 
 Ohledně působení Evropského soudu pro lidská práva v oblasti trestního práva 
a také ohledně projednávání jednotlivých stížností byla vydána celá řada publikací, 
protože soud je v této oblasti velmi aktivní.74 
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4.2 Ochrana základních práv v Evropské unii 
 Přestože nebyla Evropská společenství od svého vzniku orientována na ochranu 
základních práv a svobod, brzy se v praxi a v judikatuře Evropského soudního dvora 
(dnes Soudního dvora Evropské unie) ukázalo, že i lidská práva patří k základům, na 
kterých jsou Evropská společenství postavena. Ochrana lidských práv byla v primárním 
právu zakotvena až v Maastrichtské smlouvě. Tato ustanovení jsou v současné době 
včleněna do čl. 6 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy. Současně 
byla v roce 2000 přijata Charta základních práv Evropské unie, která ale neměla 
závazný charakter. Závaznou se stala až jako Listina základních práv Evropské unie 
poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. 
 Podle čl. 6 Smlouvy o Evropské unii je Evropská unie založena na zásadách 
svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu 
a zásadách, které jsou společné všem členským státům. Evropská unie také ctí základní 
práva zaručená Evropskou úmluvou, která byla podepsána v Římě dne 4. 11. 1950, a ta, 
jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva 
Evropské unie. Evropská unie respektuje národní identitu svých členských států 
a poskytuje jim prostředky nezbytné pro dosažení cílů a pro provádění unijních politik. 
„Podle uvedeného čl. 6 Smlouvy o Evropské unii je možné dělit prameny ochrany 
lidských práv v rámci Evropské unie na tři skupiny: obecné zásady práva Evropské 
unie, Evropská úmluva a Listina základních práv Evropské unie.“75 
 Obecné zásady práva Evropské unie jsou obecná pravidla obsažená v judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie. „Nejvýznamnějšími obecnými zásadami unijního práva 
jsou zásady, které se týkají postavení jednotlivce, a to v souvislosti s ochranou lidských 
práv.“76 Soudní dvůr se otázkou obecných zásad práva zabýval v rozsudku ve věci 
                                                                                                                                                                          
European Conventions on International Co-Operation in Criminal Matters [online]., 175 str. [cit. 2016-
03-09]. Dostupné z: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-
oc/PCOC_documents/Documents%202014/PC-
OC(2011)21Rev%208%20Case%20Law%20ECtHR%2015%2010%202014.pdf. 
75 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 69. 76 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 70. 
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Stauder77 z roku 1969. „Soudní dvůr rozhodl, že respektování lidských práv patří 
k obecným zásadám právního řádu Společenství, jejichž ochranu musí Soudní dvůr 
Evropské unie zajišťovat. Zdrojem těchto základních zásad jsou podle Soudního dvora 
Evropské unie národní ústavy a mezinárodní smlouvy, se zvláštním zřetelem k Evropské 
úmluvě.“78 Z tohoto důvodu je nutné zajistit dodržování ochrany těchto obecných zásad, 
protože v jiném případě by byl akt, který je porušuje, neplatný. Obecné zásady práva 
Evropské unie jsou postaveny na úroveň práva primárního, a proto s nimi musí být 
veškeré sekundární právo v souladu. Obecné zásady práva byly v judikatuře 
dovozovány především v době, kdy členské státy a instituce Evropské unie nebyly při 
své činnosti vázány Listinou základních práv Evropské unie. „Dnes jsou tyto zásady 
v zásadě promítnuty do Listiny základních práv Evropské unie a Soudní dvůr Evropské 
unie již aplikuje lidská práva zpravidla jen na základě Listiny základních práv Evropské 
unie.“79 
 Dalším zdrojem ochrany lidských práv na území Evropské unie je Evropská 
úmluva. Jak již bylo výše uvedeno, až Lisabonská smlouva umožnila Evropské unii stát 
se členským státem Evropské úmluvy. Rada vydala rozhodnutí, kterým již dne 
4. 6. 2010 pověřila Komisi k dojednání přístupové dohody Evropské unie do pravomoci 
Evropského soudu pro lidská práva. Tím byla Komise určena jako prostředník pro 
jednání mezi Evropskou unií a Radou Evropy. První návrh dohody byl připraven 
v dubnu 2011 Výborem pro lidská práva, složeným ze skupiny čtrnácti expertů, 
konkrétně ze sedmi expertů ze zemí Evropské unie a ze sedmi ze zemí mimo Evropskou 
unii, a byl předán členským státům, Evropskému soudu pro lidská práva a Evropské unii 
v červnu 2011. „První návrh nebyl přijat dobře, jednání se protahovala a na úrovni 
Evropské unii v Radě bylo dosaženo kompromisu až 27. 4. 2012.“80 Po tomto datu byla 
vytvořena speciální ad hoc skupina 47 členských států Rady Evropy a Evropské unie, 
která byla pověřena spoluprací na dokončení právních nástrojů určujících proces 
                                                           
77 Rozsudek Soudního dvora ve věci 29-69 ze dne 12. 11. 1969, Erich Stauder proti Stadt Ulm - 
Sozialamt. 78 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 70. 79 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 71. 80 Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (ECHR): State of play [online]., 5 str. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://db.eurocrim.org/db/en/doc/2379.pdf, str. 2. 
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přistoupení Evropské unie do pravomoci Evropského soudu pro lidská práva. „Skupina 
se sešla celkem pětkrát a na setkání 3. až 5. 4. 2013 se dohodla na finální podobě 
dohody.“81 Po finalizaci textu dohody Komise požádala Soudní dvůr Evropské unie 
o jeho názor na soulad návrhu dohody se základními smlouvami Evropské unie. Soudní 
dvůr shledal návrh neslučitelný s primárním právem, protože by mohl mít špatný vliv na 
speciální charakteristiku a autonomii práva Evropské unie. Podle názoru Soudního 
dvora byl také porušen čl. 344 SFEU, který měl zabránit tomu, aby členské státy mohly 
žádat o řešení právního sporu v oblasti interpretace a aplikace primárního práva v jiných 
případech a institucích než těch, které stanoví primární právo. Nesoulad byl shledán 
také v některých dalších bodech. Po názoru Soudního dvora Evropské unie proběhlo 
delší období, ve kterém snahy o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě ustaly. 
Přistoupení Evropské unie tak zůstává otevřeným problémem, na který v současné době 
není ustálený názor. Některé další problémy budou nastíněny v části, která se věnuje 
vztahu mezi Evropským soudem pro lidská práva a Soudní dvorem Evropské unie. 
 Posledním zdrojem ochrany lidských práv v Evropské unii je Listina základních 
práv Evropské unie. O vypracování návrhu této listiny rozhodla Evropská rada v Kolíně 
nad Rýnem dne 4. 6. 1999. Byl vytvořen ad hoc Konvent ustanovený z představitelů 
vlád, parlamentů a evropských institucí. Ten vypracoval katalog základních práv 
Evropské unie. Ve prospěch návrhu se v roce 2000 vyjádřil Evropský parlament. Návrh 
byl začleněn mezi ostatní smlouvy tvořící primární právo Evropské unie. Jeho povaha 
byla ale omezena na nezávaznou politickou deklarace nezakládající, ani negarantující 
žádná práva sama o sobě. Až teprve Lisabonskou smlouvou na základě čl. 6 Smlouvy 
o Evropské unii byla Listina základních práv Evropské unie (přejmenovaná z Charty 
základních práv Evropské unie), přestože „není přímo součástí textu základních smluv 
a jako taková nebyla formálně předmětem ratifikačních procedur členských států“82, 
povýšena na úroveň primárního práva Evropské unie odkazem, který obsahuje právě 
Smlouva o Evropské unie v čl. 6. Listina zahrnuje garanci různých lidských práv, např. 
čl. 47 upravuje právo na účinné odvolací řízení a na nestranný soudní proces, čl. 48 
                                                           
81 Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (ECHR): State of play [online]., 5 str. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
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041-3, str. 77. 
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obsahuje zásadu presumpce neviny a právo obhajoby, čl. 49 zásadu zákonnosti 
a přiměřenosti trestů a čl. 50 právo nebýt souzen či trestně stíhán dvakrát za stejný 
trestný čin. Je vhodné poznamenat, že Listina základních práv Evropské unie má 
omezenou působnost. Listina je podle čl. 51 určena institucím a orgánům Evropské unie 
a členským státům, pokud tyto aplikují právo Evropské unie. „Listina tak nemůže sama 
o sobě zakládat nové pravomoci a rozšiřovat působnost práva Evropské unie nad rámec 
pravomocí svěřených Evropské unii členskými státy.“83 Jednotlivci se mohou dovolávat 
práv, včetně práv týkajících se oblasti trestního práva procesního, přímo proti orgánům 
a institucím Evropské unie a také členským státům, pokud uplatňují právo Evropské 
unie. „Listina nezavádí institut samostatné unijní žaloby na ochranu základních práv 
obsažených v Listině, proto ochranu základních práv budou vedle Soudního dvora 
Evropské unie nadále poskytovat rovněž vnitrostátní soudy.“84 

4.3 Vztah Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora 
Evropské unie 
 Postupným nárůstem počtu právních nástrojů policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech došlo k navýšení projednávaných případů před Soudním dvorem 
Evropské unie, které se pochopitelně vzhledem k povaze trestního práva dotýkají 
ochrany lidských práv a základních svobod. Tak došlo k tomu, že se Soudní dvůr 
Evropské unie začal angažovat na poli, které bylo dosud výlučné pro vnitrostátní soudy 
a Evropský soud pro lidská práva. Na první pohled by se vztah, který se postupně mezi 
dvěma nadnárodními soudními institucemi, tj. Soudním dvorem Evropské unie 
a Evropským soudem pro lidská práva, vyvinul, mohl zdát harmonický a založený na 
spolupráci, přestože probíhá vesměs neformálně. Jeho základem je totiž doktrína 
presumpce rovnocenné ochrany základních práv a svobod, která byla vyvinuta 
Evropským soudem pro lidská práva, např. v rozsudku Bosphorus v. Irsko85, vedená 
cílem předcházet konfliktu jurisdikcí mezi Evropským soudem pro lidská práva 
a Soudním dvorem Evropské unie. Evropský soud pro lidská práva odmítl na základě 
                                                           
83 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 78. 84 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 79. 85 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (velkého senátu) Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 
Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland [GC] ze dne 30. 6.2005, sp. zn. 45036/98.  
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výše uvedené presumpce v tomto případě rozhodnout ve věci z důvodu, že ve stejných 
skutkových okolnostech už bylo rozhodnuto Soudním dvorem Evropské unie (v té době 
Evropským soudním dvorem) a Evropská unie poskytuje rovnocenný standard ochrany 
lidských práv. Na druhou stranu tato výjimka nevyloučila přezkum práva Evropské unii 
kompletně. Mezi případy, ve kterých bude Evropský soud pro lidská práva individuální 
stížnosti přezkoumávat, patří např. „právní instrumenty Evropské unie, při jejichž 
uplatňování mohou jednotlivé členské státy uplatňovat diskreci“86. Soudní dvůr 
Evropské unie je navíc podle klauzulí konformity dle čl. 52 odst. 3 Listiny základních 
práv Evropské unie, tj. článku zaručujícího stejný smysl a rozsah základních práv, která 
jsou garantována v Listině základních práv Evropské unie a odpovídají právům 
v Evropské úmluvě, vázán obsahově následovat judikaturu Evropského soudu pro lidská 
práva, který Evropskou úmluvu vykládá. V oblasti judikatury dotýkající se úpravy 
trestního práva se však přístup Soudního dvora Evropské unie komplikuje. Za účelem 
zachování autonomie a fungování právních instrumentů Evropské unie se odchyluje od 
standardů stanovených Evropským soudem pro lidská práva v situacích, kdy je 
vzhledem k zvláštní povaze a speciálním charakteristikám práva Evropské unie, kterou 
Soudní dvůr Evropské unie pravidelně prosazuje už od rozsudku ve věci Van Gend en 
Loos87, potřeba odlišného výkladu a aplikace základních lidských práv od výkladu 
Evropského soudu pro lidská práva. Soudní dvůr Evropské unie se v těchto situacích 
distancuje od výše uvedené klauzule konformity. 
 Mezi oblasti týkající se trestního práva, kde by mohlo docházet k dalším střetům 
kompetencí těchto soudních orgánů, patří situace, ve které členský stát Evropské unie 
poruší ustanovení sekundárního práva Evropské unie a tím zároveň poruší jedno ze 
základních práv, která jsou chráněna Evropskou úmluvou i Listinou základních práv 
Evropské unie. Problémy by mohly nastat zejména mezi jednotlivými druhy řízení 
o platnosti a výkladu právních instrumentů. Zatímco v rámci Evropské unie tvoří jádro 
soudního přezkumu řízení o předběžné otázce a Soudní dvůr je základním orgánem, 
který by měl řešit spory o výklad nebo provádění práva Evropské unie (jeho výlučná 
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pravomoc je založena čl. 344 SFEU ve spojení např. s čl. 260 či čl. 263 totožné 
smlouvy), v Radě Evropy probíhá řízení o jednotlivých mezistátních či individuálních 
stížnostech (v budoucnosti také postupem podle Protokolu č. 16 k Evropské úmluvě). 
Mezi těmito řízeními by mohlo docházet k celé řadě konfliktů, např. pokud by se akt 
práva Evropské unie dostal v rámci individuální stížnosti před Evropský soud pro lidská 
práva a Soudní dvůr Evropské unie by neměl předchozí příležitost posoudit ho 
z hlediska platnosti či ho určitým způsobem vyložit v rámci řízení o předběžné otázce. 
Tento konflikt jurisdikcí by mohl nastat z toho důvodu, že přestože čl. 267 SFEU 
stanoví, že pokud vystane předběžná otázka týkající se výkladu smluv nebo platnosti 
a výkladů aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Evropské unie před 
soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle 
vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie, 
nepovažoval by Evropský soud pro lidská práva řízení o předběžné otázce za jeden 
z vnitrostátních právních prostředků nápravy, které musí být vyčerpány, aby byly 
naplněny podmínky přijatelnost individuální stížnosti podle čl. 35 Evropské úmluvy. 
 Další konflikty kompetencí by mohly vzniknout mezi řízením o předběžné 
otázce a budoucím postupem podle Protokolu č. 16 k Evropské úmluvě, který ještě 
nevstoupil v platnost (v platnost vstoupí dosažením deseti ratifikací, v současné době 
byl Protokol č. 16 ratifikován šesti státy88). Protokol č. 16 zavádí nový dobrovolný 
postup členských států žádat Evropský soud pro lidská práva o pomocný názor na 
výklad a aplikaci práv a svobod, která jsou obsažena v Evropské úmluvě nebo v jejích 
protokolech. Protokol č. 16, jako právní instrument Rady Evropy, samozřejmě 
nezbavuje členské státy Evropské unie povinnosti v řízení o předběžné otázce, a tak by 
mohlo docházet k situacím, ve kterých nebudou členské státy volit správný postup či 
budou volit řízení o předběžné otázce i postup podle Protokolu č. 16 s tím, že tyto 
postupy mohou mít rozdílné výsledky vzhledem k různým úrovním garance ochrany 
lidských práv v Radě Evropy a Evropské unii. Takové výkladové rozdíly by jistě 
nepřispívaly k právní jistotě. V neposlední řadě je problematickou aplikace a výklad 
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Evropské úmluvy Soudním dvorem Evropské unie, přestože k takové situaci by došlo 
pouze mimořádně. 
 Vedle možných konfliktů kompetencí by se ale oba soudní orgány mohly 
částečně doplňovat. Individuální stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva „by 
mohla fungovat jako opravný prostředek vůči nedostatečnému zapojení Soudního dvora 
Evropské unie v případech, kdy příslušné vnitrostátní soudy členských soudů bez 
zákonného důvodu odmítnou podat předběžnou otázku vzhledem k tomu, že takový 
postup je považován za porušení práva na spravedlivý proces.“89 Obdobný postup byl 
projednáván v případě Michaud90, kdy Evropský soud pro lidská práva odmítl 
následovat presumpci rovnocenné ochrany práv z výše uvedeného případu Bosphorus 
z důvodu, že nebyl dodržen postup podle práva Evropské unie (konkrétně Francouzská 
národní rada se odmítla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou otázkou). 
„Rozsudkem Michaud se Evropský soud pro lidská práva povýšil do role ochránce 
pravidel v rámci předběžného přezkumu legislativy Evropské unie a nepřímo zasáhl do 
kompetence Soudního dvora, umístil se do role jakéhosi záchranného lana ohledně 
ochrany základních práv Evropské unie a zároveň tímto iniciuje/povzbuzuje Evropskou 
unii k přistoupení k Evropské úmluvě tak, aby mohly vstoupit v platnost různé 
mechanismy, které budou skutečnými zárukami kompetence Soudního dvora při výkladu 
základních práv v právním systému Evropské unie.“91 
 Z výše uvedeného vyplývá, že vztah Soudního dvora Evropské unie 
a Evropského soudu pro lidská práva není zcela vyjasněn a v současné době záleží 
zejména na neformálním vztahu mezi těmito soudními orgány, který se projevuje 
v jejich judikatuře. Z tohoto důvodu by i vzhledem k možnému budoucímu přistoupení 
Evropské unie k Evropské úmluvě měla budoucí právní úprava jejich vztah 
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konkretizovat tak, aby nedocházelo k právní nejistotě, překrývání kompetencí a vzniku 
míst, kde nebude mít pravomoc ani jeden z nadnárodních soudních orgánů. 

5. Vybrané instituty europeizace trestního práva procesního 
5.1 Zásada vzájemného uznávání 
 Přijetí zásady vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí prošlo 
obdobným vývojem jako policejní a justiční spolupráce obecně. Svého zakotvení 
v primárním právu se, přestože byla poprvé formulována už v rozhodnutí Evropského 
soudního dvora v roce 1979 ve věci Cassis de Dijon92, dočkala až Lisabonskou 
smlouvou. Podle čl. 82 SFEU je justiční spolupráce v trestních věcech v Evropské unii 
založena právě na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí. 
„Zásada, která vychází z rovnocennosti justičních systémů členských států a zejména ze 
vzájemné důvěry mezi nimi, se stala novým revolučním principem, na základě kterého 
by měl být vybudován evropský justiční prostor.“93 Tento princip měl být také základem 
Evropské úmluvy o mezinárodní platnosti rozsudků v trestních věcech v Radě Evropy, 
tato však nikdy nevstoupila v platnost. Mezinárodní justiční spolupráce a právní pomoc 
se přijetím této zásady posunula od své tradiční povahy k jejím novým formám. 
„Tradiční vztahy spolupráce, které dříve převládaly mezi jednotlivými členskými státy, 
jsou tak nahrazovány systémem volného pohybu soudních rozhodnutí ve věcech 
trestních, zahrnujícím jak rozhodnutí předcházející odsouzení, tak pravomocná 
rozhodnutí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.“94 Podstatou vzájemného uznávání 
je tak akceptování právního řádu jiného členského státu skrz důvěru v něj 
a neaplikování vlastního právního řádu až na výjimky, za kterých může být aplikování 
jiného právního řádu odmítnuto. 

                                                           
92 Rozsudek Soudního dvora ve věci 120/78 ze dne 20. 2. 1979, Rewe-Zentral AG proti 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 93 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 223. 94 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 224. 
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5.2 Evropský zatýkací rozkaz 
 „Myšlenka nahradit formální extradiční řízení zjednodušeným předáváním osob 
mezi členskými státy Evropské unie se objevuje již v projektu Corpus Juris.“95 V rámci 
Evropské unie byla však úspěšně realizována až dne 13. 6. 2002, kdy bylo Radou přijato 
rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu 2002/584/SVV. „Skutečnost, že se 
evropský zatýkací rozkaz podařilo prosadit, je o to překvapivější, že u předchozích dvou 
extradičních úmluv vypracovaných v rámci Evropské unie, tj. Úmluvy o zjednodušeném 
vydávacím řízení mezi státy Evropské unie ze dne 10. 3. 1995 a Úmluvy o vydávání mezi 
členskými státy Evropské unie z 27. 9. 1996, se objevily značné problémy s ratifikací.“96 
Rámcové rozhodnutí směřuje k nahrazení zmíněných úmluv a některých dalších 
právních instrumentů. „Zdá se, že použití zcela nového, byť radikálnějšího řešení, 
jakým je evropský zatýkací rozkaz, je pro členské státy přijatelnější než významné 
zásahy do institutu extradice.“97 
 Evropský zatýkací rozkaz je podle čl. 1 rámcového rozhodnutí soudní 
rozhodnutí, které vydal některý členský stát proto, aby jiný členský stát zatkl a předal 
vyžádanou osobu za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo 
ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody. Jeho výkon je postaven na 
zásadě vzájemného uznávání. Je určen pomocí formuláře, který je přílohou rámcového 
rozhodnutí. (Tento formulář obsahuje vymezené údaje - totožnost, státní příslušnost, 
informace o vystavujícím justičním orgánu, informace o tom, zda existuje vykonatelný 
rozsudek, zatýkací rozkaz nebo jiné vykonatelné soudní rozhodnutí se stejným účinkem, 
povahu a právní kvalifikaci trestného činu, popis okolností, za nichž byl trestný čin 
spáchán, uložený trest za existence pravomocného rozsudku nebo rozsah možné trestní 
sazby a případné jiné následky trestného činu.) Překládá se do úředního jazyka nebo 
jednoho z úředních jazyků vykonávajícího členského státu. Evropský zatýkací rozkaz 
lze vydat v případech jednání, které lze podle práva vystavujícího členského státu 
potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením spojeným s odnětím 
                                                           
95JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 232. 96 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 232. 97 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
041-3, str. 232. 
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osobní svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně dvanáct měsíců, nebo byl-li již 
rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné opatření, v případě trestu nebo 
ochranného opatření v délce nejméně čtyř měsíců. Evropský zatýkací rozkaz také počítá 
s předáváním bez ověření oboustranné trestnosti u taxativně vyjmenovaných trestných 
činů, které je možné potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením 
spojeným s odnětím svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky a které jsou 
vymezeny právem vystavujícího členského státu. Do této skupiny trestných činů podle 
čl. 2 rámcového rozhodnutí patří např. účast na zločinném spolčení, terorismus, obchod 
s lidmi, korupce, praní výnosů z trestné činnosti, podvody, padělání měny, počítačová 
trestná činnost, vražda, těžké ublížení na zdraví, únos, rasismus a xenofobie, 
organizovaná nebo ozbrojená loupež, znásilnění, žhářství, trestné činy spadající do 
příslušnosti Mezinárodního trestního soudu a další. Rada může navíc po konzultaci 
s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodnout o přidání dalších kategorií 
trestných činů do tohoto seznamu. U jiných trestných činů může být předání podmíněno 
tím, že jednání, kvůli kterému byl vydán evropský zatýkací rozkaz, představuje trestný 
čin podle práva vykonávajícího členského státu, nezávisle na znacích skutkové podstaty 
nebo popisu trestného činu.  Z uvedených ustanovení je tak zřejmé, že „i když byl 
evropský zatýkací rozkaz zařazen do kontextu boje proti terorismu, současně tuto oblast 
přesahuje, neboť se vztahuje i na jiné druhy trestné činnosti, zvýšená potřeba boje proti 
terorismu zde spíše urychlila vývoj“98. 
 Justiční orgán členského státu, který má vykonat zatýkací rozkaz, ho odmítne či 
může odmítnout jen ze stanovených důvodů. Justiční orgán odmítne rozkaz vykonat, 
pokud se na předmětný trestný čin vztahuje ve vykonávajícím členském státě amnestie, 
pokud byl tento členský stát příslušný ke stíhání tohoto trestného činu podle vlastního 
trestního práva. Také ho odmítne, pokud má informace, že vyžádaná osoba byla 
pravomocně odsouzena za stejný čin za předpokladu, že v případě odsouzení byl trest 
vykonán, právě je vykonáván nebo podle práva členského státu, který vynesl rozsudek, 
ho již nelze vykonat, a také pokud osoba, na niž byl evropský zatýkací rozkaz vydán, 
není podle práva vykonávajícího členského státu vzhledem ke svému věku trestně 
odpovědná za jednání, pro které je rozkaz vydán. Vykonávající justiční orgán může 
                                                           
98 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
41-3, str. 232. 
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odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu, pokud u trestných činů, které nejsou 
v rámcovém rozhodnutí vyjmenovány, není dodržena zásada oboustranné trestnosti 
s výjimkou daní, poplatků, cel nebo měny, kdy uznání či výkon evropského zatýkacího 
rozkazu nelze odmítnout z důvodu, že právo členského státu neukládá ochranu stejného 
druhu daní, poplatků, cel nebo měny. Může odmítnout také, pokud je v členském státu 
osoba stíhána pro stejný trestný čin, na který byl rozkaz vydán, nebo pokud justiční 
orgány členského státu rozhodly pro takový trestný čin trestní stíhání nezahájit nebo ho 
zastavit, nebo byl-li proti osobě vynesen rozsudek, který zamezuje dalšímu trestnímu 
stíhání. Mezi další možnosti odmítnutí výkonu evropského zatýkacího rozkazu patří 
promlčení trestního stíhání, informace o tom, že byla osoba pravomocně odsouzena za 
stejný trestný čin třetím státem při splnění podmínky, že byl v případě odsouzení trest 
vykonán, právě je vykonáván nebo ho již podle práva třetího státu nelze vykonat. 
Justiční stát také může odmítnout výkon, byl-li evropský zatýkací rozkaz vydán za 
účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím 
osobní svobody, vyžádaná osoba se zdržuje ve vykonávajícím členském státě, je jeho 
státním příslušníkem, nebo zde má trvalé bydliště a tento stát se zaváže provést výkon 
trestu odnětí svobody nebo zmíněného ochranného opatření v souladu se svým 
vnitrostátním právem. K odmítnutí je dále důvodem, že trestné činy, na které se 
evropský zatýkací rozkaz vztahuje, byly spáchány podle práva vykonávajícího 
členského státu zcela nebo zčásti na území vykonávajícího členského státu nebo na 
místě, které se za toto území považuje, nebo byly spáchány mimo území vystavujícího 
členského státu a právo vykonávajícího členského státu neumožňuje stíhání za stejné 
trestné činy, byly-li spáchány mimo jeho území.  Výkon evropského zatýkacího rozkazu 
také může podle práva vykonávajícího členského státu podléhat dalším podmínkám, 
např. možnosti požádat ve vystavujícím státě o obnovu řízení a o právo na přítomnost 
na soudním jednání, možnosti přezkoumání uloženého trestu nejpozději po dvaceti 
letech nebo přezkoumání žádosti o udělení milosti, popř. podléhat právu na vrácení 
k výkonu trestu nebo ochranného opatření spojeného s odnětím svobody po vyslechnutí 
do vykonávajícího členského státu. 
 Vystavujícím orgánem je justiční orgán vystavujícího členského státu, který je 
příslušný pro vydání evropského zatýkacího rozkazu podle práva tohoto členského 
státu. Vykonávajícím justičním orgánem je obdobný justiční orgán vykonávající 
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členského státu. Každý členský stát má povinnost informovat Radu o příslušných 
justičních orgánech. Vedle toho mohou členské státy určit ústřední orgán, který bude 
nápomocen justičním orgánům. Rámcové rozhodnutí také v čl. 9 a n. upravuje postup 
předávání osoby tak, že nejprve musí dojít k doručení evropského zatýkacího rozkazu. 
Pokud je známo místo pobytu vyžádané osoby, může být rozkaz doručen přímo 
vykonávajícímu justičnímu orgánu. Není-li místo pobytu vyžádané osoby známé, 
provede příslušný vykonávající orgán potřebné pátrání, včetně pátrání prostřednictvím 
kontaktních míst Evropské soudní sítě. Veškeré obtíže, které plynou z evropského 
zatýkacího rozkazu, jsou diskutovány přímo mezi příslušnými justičními orgány. 
Rámcové rozhodnutí samozřejmě ctí základní práva a obecné právní zásady zakotvené 
v čl. 6 Smlouvy o Evropské unie. I z tohoto důvodu obsahuje ustanovení, která se týkají 
práv vyžádané osoby, např. práva být informován o evropském zatýkacím rozkazu 
a jeho obsahu, práva na obhajobu, práva na tlumočníka, povinnosti postupovat 
v souladu s vnitrostátním právem při držení vyžádané osoby ve vazbě, možnosti 
souhlasit s evropským zatýkacím rozkazem, práva na výslech. Rámcové rozhodnutí také 
stanovuje lhůty, během kterých musí vykonávající justiční orgán rozhodnout o předání 
osoby, popř. stanovit lhůtu pro doplnění potřebných informací. V zásadě se evropský 
zatýkací rozkaz projednává a vykonává jako neodkladná záležitost. Při souhlasu 
vyžádané osoby by o evropském zatýkacím rozkazu mělo být rozhodnuto do deseti dnů 
od vyjádření tohoto souhlasu. V ostatních případech by mělo být rozhodnuto do šedesáti 
dní od zatčení vyžádané osoby. Tyto lhůty je možné ve výjimečných případech 
prodloužit o dalších třicet dní. Rámcové rozhodnutí také stanoví další lhůty pro 
jednotlivé procesní úkony a umožňuje odložené nebo podmíněné předání, např. 
z důvodu stíhání pro spáchání jiného trestného činu nebo výkonu trestu, a povolení 
průvozu. Řízení o evropském zatýkacím rozkazu je vedeno v souladu se zásadou 
speciality, která se projevuje v čl. 27 rámcového rozhodnutí, podle kterého nelze 
vyžádanou 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. 
Tato zásada je prolomena pouze ve dvou následujících případech. Každý členský stát 
může oznámit Radě, že ve vztazích s jinými členskými státy, které provedly stejné 
oznámení, předpokládá, že byl dán souhlas k tomu, aby osoba byla stíhána, odsouzena 
nebo držena ve vazbě za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného 
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opatření spojeného s odnětím osobní svobody za jiný trestný čin, než kvůli kterým byla 
předána a kterého se dopustila před svým předáním, neuvede-li vykonávající justiční 
orgán ve svém rozhodnutí o předání něco jiného. Zásada speciality se také neuplatní, 
pokud osoba neopustila území členského státu, kterému byla předána, ve lhůtě do 45 
dnů od svého konečného propuštění, i když k tomu měla příležitost, nebo se vrátila na 
území tohoto státu potom, co ho opustila, nebo pokud nelze trestný čin potrestat trestem 
odnětí svobody nebo ochranným opatřením spojeným s odnětím osobní svobody, trestní 
řízení obecně nevede k uplatnění opatření omezujícího osobní svobodu, pokud osoba 
souhlasí s předáním či se zřekla uplatnění zásady speciality. Na obdobných principech 
je postavena další úprava předání nebo vydání.99 
 Závěrem je možné shrnout, že „na rozdíl od extradice je úprava evropského 
zatýkacího rozkazu charakterizována těmito prvky: aplikace principu vzájemného 
uznávání, která se projevuje v obecné povinnosti členských států evropskému 
zatýkacímu rozkazu vyhovět, pokud se nejedná o některý z obligatorních nebo 
fakultativních důvodů pro odmítnutí, přímá spolupráce justičních orgánů členských 
států, kratší lhůty pro předání, výrazné oslabení požadavku oboustranné trestnosti, 
vydávání vlastních občanů a zapojení dalších orgánů: Europol, Evropská justiční síť, 
Schengenský informační systém.“100 Přes původní nedůvěru a snahy zabránit 
implementaci úpravy evropského zatýkacího rozkazu v České republice ústavní 
stížností se dá konstatovat, že jsou v současné době všechny sporné otázky, týkající se 
především čl. 14 odst. 4 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod, vyřešeny a zmíněný 
institut je úspěšně upraven v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci 
ve věcech trestních. 

5.3 Žádost o soudní pomoc, zajištění majetku a důkazů v Evropské unii 
 Nadále dochází k posilování vzájemné spolupráce v trestních věcech 
a uplatňování zásady vzájemného uznávání. „Tento trend posilování vzájemné 
spolupráce v trestních věcech se v obecné rovině projevuje upouštěním od tradičních 
                                                           
99Revidovaná verze Evropské příručky k vydávání evropského zatýkacího rozkazu [online]. [cit. 2016-03-
09]. Dostupné z: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=cs&f=ST%2017195%202010%20REV%201. 100 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 233. 
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zásad právní pomoci ve prospěch vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí justičních 
orgánů v různých stádiích trestního řízení.“101 Zásada vzájemného uznávání rozhodnutí 
se tak rozšířila i do dalších oblastí, např. do oblasti zabezpečení výkonu práva, tj. právní 
pomoci k zajištění majetku a důkazních prostředků. „Mezi základní instrumenty 
vzájemné pomoci týkající se zajišťování důkazů a majetku jsou zejména Evropská 
úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních, doplněná dvěma dodatkovými 
protokoly, SPÚ a Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech.“102 Tyto dokumenty 
se staly základem pro další rozšíření spolupráce a právní pomoci v následujících 
dokumentech. 
 Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV o výkonu příkazů k zajištění majetku 
nebo důkazních prostředků v Evropské unii bylo přijato v souvislosti s myšlenkou, že 
by se zásada vzájemného uznávání měla rovněž vztahovat na rozhodnutí vydaná během 
přípravného řízení, a to zejména na příkazy, které mohou umožnit příslušným justičním 
orgánům rychlé zajištění důkazních prostředků a zabavení majetku, který lze snadno 
přemisťovat. Cílem tohoto rozhodnutí je tak stanovení pravidel, podle nichž členské 
státy uznávají a vykonávají na svém území příkaz k zajištění vydaný justičním orgánem 
jiného členského státu v rámci trestního řízení. Rámcové rozhodnutí rozlišuje vydávající 
stát, kterým je členský stát, jehož justiční orgán, stanovený vnitrostátními právními 
předpisy vydávajícího státu, vydal, schválil nebo jiným způsobem potvrdil příkaz 
k zajištění v rámci trestního řízení, a vykonávající stát, na jehož území se nachází 
majetek nebo důkazní prostředek. Vztahuje se na příkaz k zajištění, který je definován 
v čl. 2 rámcového rozhodnutí jako opatření příslušného justičního orgánu vydávajícího 
státu, jímž má být přechodně zabráněno zničení, pozměnění, přemístění, převodu nebo 
prodeji majetku, který může být zkonfiskován nebo který může sloužit jako důkazní 
prostředek. Rámcové rozhodnutí tak upravuje příkazy na zajištění vydané pro účely 
zajištění důkazních prostředků nebo následné konfiskace majetku, kdy v některých 
specifických situacích není ani požadováno splnění podmínky oboustranné trestnosti, 
tj. u vyjmenovaných trestných činů, lze-li za ně ve vydávajícím státě uložit trest odnětí 
svobody s horní hranicí ve výši nejméně tři roky. Do uvedeného výčtu trestných činů je 
                                                           
101 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 249. 102 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 250. 
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zařazena účast na zločinném spolčení, terorismus, obchodování s lidmi, korupce, 
podvody, praní výnosů trestné činnosti, počítačová trestná činnost, padělání měny, 
vražda, těžké ublížení na zdraví, rasismus a xenofobie, znásilnění, trestné činy, jejichž 
stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestného soudu apod. Tento seznam může být 
navíc Radou po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslným rozhodnutím 
rozšířen o další kategorie. U neuvedených trestných činů či trestných činů s nižší trestní 
sazbou může vykonávající stát podmínit uznání a vykonání příkazu k zajištění tím, že 
jednání, pro které byl příkaz k zajištění vydán, je trestným činem podle právních 
předpisů tohoto státu bez ohledu na znaky skutkové podstaty nebo kvalifikaci trestného 
činu podle právních předpisů vydávajícího státu. Přijatý příkaz k zajištění usnadňuje 
možnost spolupráce. Je předáván justičním orgánem, který jej vydal, k výkonu přímo 
příslušnému justičnímu orgánu. Příslušný orgán, kterému je příkaz doručen, ho uzná 
a neprodleně přijme nezbytná opatření pro jeho výkon až na výjimky, kdy je umožněno 
z některého důvodu odepřít uznání nebo výkon.  Důvody pro odepření upravuje čl. 7 
a speciální důvody pro odklad pak čl. 8 rámcového rozhodnutí. Mezi důvody 
k odmítnutí uznání nebo výkonu patří nepředložení osvědčení nebo jeho neúplnost nebo 
v případech, kdy zjevně neodpovídá příkazu k zatčení, imunita nebo výsada stanovená 
právem vykonávajícího státu, které znemožňují výkon příkazu k zajištění, rozpor 
s překážkou věci pravomocně rozhodnuté, nenaplnění požadavku oboustranné trestnosti 
u trestných činů, u kterých se uplatňují. Příslušný justiční orgán také může odložit 
výkon do doby, kterou považuje za vhodnou, pokud by tento výkon mohl narušit 
probíhající vyšetřování trestného činu, nebo pokud byl na dotčený majetek nebo 
důkazní prostředky v průběhu trestního řízení již vydán příkaz k zatčení, do doby, než 
bude tento příkaz k zajištění zrušen, a také pokud byl příkaz k zajištění majetku 
s předpokladem jeho následné konfiskace na tento majetek již vydán v průběhu jiného 
řízení ve vykonávajícím státě a to na dobu, než bude tento příkaz k zajištění zrušen. 
Členské státy mají povinnost zajistit právo všech zúčastněných osob podávat opravné 
prostředky bez odkladného účinku proti příkazu k zajištění, které se podávají u soudu ve 
vydávajícím nebo vykonávajícím státě. Rámcové rozhodnutí upravuje i náhradu škody 
mezi vydávajícím a vykonávajícím státem. 
 Dalším, velmi podobným, právním nástrojem je rámcové rozhodnutí Rady 
2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. Jeho 
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účelem je stanovení pravidel, podle kterých členský stát na svém území uznává 
a vykonává příkaz ke konfiskaci vydaný příslušným trestním soudem jiného členského 
státu. Vydávající a vykonávající stát jsou definovány obdobně, příkazem ke konfiskaci 
se rozumí pravomocný trest nebo opatření nařízené soudem následující po řízení, které 
se týká jednoho nebo více trestných činů a které vede k trvalému odnětí majetku. 
O majetku musí soud vydávajícího státu rozhodnout, že je výnosem z trestného činu, 
nebo celkově či částečně hodnotě takového výnosu odpovídá, nebo je nástrojem 
takového trestného činu, podléhá konfiskaci podle rozšířených konfiskačních pravidel 
rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti 
a nástrojů trestné činnosti, nebo podléhá konfiskaci podle jiných ustanovení 
vztahujících se k rozšířeným konfiskačním pravomocím podle práva vydávajícího státu. 
Obecně se příkaz ke konfiskaci předává příslušnému orgánu členského státu, kde má 
příslušný orgán vydávajícího státu přiměřené důvody se domnívat, že má fyzická nebo 
právnická osoba, proti níž byl příkaz ke konfiskaci vydán, majetek nebo příjmy. 
Rámcové rozhodnutí stanoví, že se příkaz ke konfiskaci může v některých specifických 
situacích předávat odlišně, např. u specificky určených věcí se předává příslušnému 
úřadu členského státu, ve kterém má příslušný orgán vydávajícího státu přiměřené 
důvody se domnívat, že se nachází majetek, na nějž byl vydán příkaz ke konfiskaci. 
Obdobně je upravena v čl. 6 rámcového rozhodnutí podmínka oboustranné trestnosti 
a výjimky z ní, uznání a výkon a důvody pro odmítnutí uznání nebo výkonu a odklad 
výkonu. Rámcové rozhodnutí také upravuje nakládání s konfiskovaným majetkem. Je-li 
částka získaná výkonem příkazu ke konfiskaci nižší než 10 000 EUR nebo této částce 
odpovídá, připadne tato částka vykonávajícímu státu. V ostatních případech 
vykonávající stát poukáže 50% částky získané z výkonu vydávajícímu státu. Pokud 
nejde o peníze, rozhodne vykonávající stát, jak s majetkem naloží. Může ho prodat 
a s výnosem se naloží jako s penězi, může ho předat vydávajícímu státu, nelze-li 
uplatnit ani jeden z těchto způsobů, lze s majetkem naložit jiným způsobem v souladu 
s předpisy vykonávajícího státu. Výše zmíněné rámcové rozhodnutí Rady 
2005/2012/SVV o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné 
činnosti za účelem boje proti přeshraniční organizované trestné činnosti omezováním 
finančního prospěchu má za cíl zajistit, aby všechny členské státy měly účinná pravidla 
pro konfiskaci výnosů z trestné činnosti. K tomuto účelu je každý členský stát povinen 
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přijmout nezbytná opatření, která mu umožní uložit úplnou nebo částečnou konfiskaci 
nástrojů trestných činů a výnosů z trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody 
s horní hranicí sazby přesahující jeden rok, nebo majetku, jehož hodnota odpovídá 
tomuto výnosu. Vedle toho rámcového rozhodnutí upravuje i rozšíření konfiskační 
pravomoci. 
 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/978/SVV o evropském důkazním příkazu 
k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech řeší potřebu 
nadále rozšiřovat uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí justičních 
orgánů. Evropský důkazní příkaz je možné použít k zajištění předmětů, listin a údajů 
pro potřeby řízení v trestních věcech, v nichž lze evropský důkazní příkaz vydat. Může 
se vztahovat na předměty, listiny nebo údaje od třetí strany získané při prohlídce prostor 
včetně soukromých prostor podezřelé osoby, na záznamy o používání jakýchkoliv 
služeb včetně finančních transakcí, záznamy výpovědí, výslechů a slyšení apod. 
Evropský důkazní příkaz je tedy v čl. 1 rámcového rozhodnutí definován jako 
rozhodnutí justičního orgánu, které vydal příslušný orgán členského státu za účelem 
zajištění předmětů, listin a údajů od jiného členského státu.  Rámcové rozhodnutí 
obsahuje obdobnou definici vydávajícího a vykonávajícího státu a stanoví, že se 
evropský důkazní příkaz nevydává, aby se od vykonávajícího státu požadovalo vést 
výslechy a přijímat výpovědi nebo zahajovat jiné druhy slyšení podezřelých, svědků, 
znalců nebo jiných stran, provádět osobní prohlídky nebo odběr biologického materiálu 
nebo biometrických údajů, získávat okamžité informace v reálném čase prostřednictvím 
odposlechu, sledováním nebo monitorováním bankovních účtů apod., provádět analýzu 
existujících předmětů, listin nebo údajů a zajišťovat komunikační údaje. Rámcové 
rozhodnutí také omezuje druhy řízení, pro které lze evropský důkazní příkaz vydat. 
Podle čl. 5 tohoto rozhodnutí ho lze vydat v rámci trestního řízení, které je vedeno nebo 
má být vedeno justičním orgánem pro trestný čin podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu, v řízení pro činy, které správní orgány stíhají podle vnitrostátního 
práva vydávajícího státu jako protiprávní jednání za předpokladu, že proti jejich 
rozhodnutí lze podat opravný prostředek u soudu, který je příslušný též pro trestní věci, 
obdobná řízení vedená justičními orgány a také v souvislosti s uvedenými řízeními, 
která se týkají trestných činů nebo protiprávního jednání, za které může nést 
odpovědnost nebo může být potrestána právnická osoba. Mezi další podmínky pro 
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vydání evropského důkazního příkazu patří nezbytnost a přiměřenost takového zajištění 
předmětů, listin a údajů a také podmínka, že by ve srovnatelném případě mohly být 
předměty, listiny, údaje zajištěny ve vydávajícím státě podle jeho vnitrostátního práva. 
Rámcové rozhodnutí stanoví formulářovou formu evropského důkazního příkazu 
a upravuje jeho předávání obdobným způsobem jako ostatní rámcová rozhodnutí 
týkající se právní pomoci. Vykonávající orgán uznává evropský důkazní příkaz a 
neprodleně přijímá opatření nezbytná pro jeho výkon, pokud není uplatněn důvod pro 
odmítnutí uznání a výkonu nebo odklad výkonu podle čl. 13 a čl. 16 rámcového 
rozhodnutí. Důvody pro odmítnutí a odklad jsou v zásadě obdobné. Podobně je upraven 
požadavek oboustranné trestnosti v čl. 14 a výjimky z jeho uplatňování. V této oblasti je 
potřeba počítat i se speciálním právním nástrojem k předávání údajů, tj. rozhodnutím 
Rady 2005/876/SVV o výměně informací z rejstříku trestů.   
 Vydávání, uznávání a výkon příkazů v České republice je upraveno především 
zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, podle 
kterého příkaz „v řízení před soudem vydává předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce kteréhokoliv příslušného státního zastupitelství, který jej následně zašle 
příslušnému justičnímu orgánu cizího státu“103. Evropský konfiskační příkaz je pak 
v České republice realizován pomoci trestu propadnutí věci nebo propadnutí majetku 
a „z hlediska provedení konfiskačních příkazů ve vztahu k jiným členským státům je pak 
stěžejní úprava vykonávacího řízení“104, obsažená v trestním řádu ve spojitosti se 
zákonem o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Podle této úpravy 
rozhoduje o uznání a výkonu evropského konfiskačního příkazu samosoudce okresního 
soudu po obdržení stanoviska státního zástupce. 
 „Přijetí evropských instrumentů umožňujících volný pohyb důkazů je na straně 
jedné nezbytným krokem posílení a zefektivnění justiční spolupráce za účelem boje 
s přeshraničním zločinem, na straně druhé otevírá nové otázky a problémy, se kterými 
se musí Evropská unie a její členské státy na nadnárodní nebo vnitrostátní úrovni 
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vypořádat.“105 Jednou z těchto otázek je také přípustnost důkazů opatřených podle 
práva jiného členského státu na základě evropského důkazního příkazu ve vztahu 
k podmínkám, za kterých jsou tyto důkazy členským státem obstarávány. Přestože se 
jednotlivé úpravy podmínek mezi členskými státy odlišují, nezaměřuje se právo 
Evropské unie na stanovení provádění jednotlivých evropských příkazů. „Výkon 
příkazu, tedy např. zajištění důkazu, se řídí vnitrostátním právem vykonávajícího 
státu.“106 Vykonávající členský stát pouze zajišťuje, aby byl příkaz uznán a vykonán 
v souladu s procesními pravidly vydávajícího státu, pokud si je tento vyžádá při vydání 
příkazu a pokud nejsou v rozporu se základními zásadami vnitrostátního právního řádu 
vykonávajícího státu. Obecně by však nemělo být možné, aby příslušný orgán 
vykonávajícího státu překročil při obstarávání důkazu svou pravomoc a působnost 
stanovenou vnitrostátním právním řádem. Tato úprava může v důsledku způsobit, že 
bude na základě příkazu vydaného vydávajícím členským státem obstarán důkaz 
vykonávajícím členským státem s tím, že jeho zajištění neproběhne v souladu 
s procesními pravidly pro důkazní prostředky vydávajícího státu, a tak tento důkaz 
nebude přípustný ve vnitrostátním řízení. Na druhou stranu na tuto situaci nereaguje 
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který 
„neumožňuje odmítnout uznání nebo výkon důkazního příkazu pro rozpor mezi 
požadavky - formálními náležitostmi a postupy výslovně uvedenými vydávajícím 
orgánem a základními právními zásadami vykonávajícího státu“107. „Takovou situaci 
lze jen obtížně vyřešit výkladem příslušných zákonných ustanovení“108, tj. především 
§ 233 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Výše uvedený 
problém by však mohl být překonán přijetím minimální právní úpravy procesních 
pravidel pro zajištění důkazních prostředků na úrovni Evropské unie, která však 
v současné době není navržena ani připravována.  
 Oblast právní pomoci se vyvíjí i v současné době, kdy probíhají především 
snahy napravit roztříštěnost právní úpravy v Evropské unii a posílit procesní práva 
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osoby podezřelé či obviněné při zajišťování důkazů. Posledním přijatým právním 
instrumentem je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU o evropském 
vyšetřovacím příkazu v trestních věcech. Směrnice, přijatá v roce 2014, zakládá 
povinnost transpozice členskými státy nejpozději ke dni 22. 5. 2017 a dále prohlubuje 
uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí. Směrnice 
upravuje sjednocení dosavadních postupů do podoby evropského vyšetřovacího příkazu, 
který má být vydáván za účelem provedení jednoho či několika konkrétních 
vyšetřovacích úkonů ve státě, který evropský vyšetřovací příkaz vykonává, s cílem 
shromáždit důkazy. Směrnice se tak snaží napravit dosavadní roztříštěnost právního 
rámce pro shromažďování důkazních prostředků a sjednocuje úpravu evropského 
zajišťovacího příkazu a evropského důkazního příkazu. Nově je tedy jednotný právní 
nástroj, evropský vyšetřovací příkaz, definován jako rozhodnutí justičního orgánu 
vydané či potvrzené justičním orgánem jednoho členského státu za účelem provedení 
jednoho nebo několika konkrétních vyšetřovacích úkonů v jiném členském státě s cílem 
získat důkazy. Takový příkaz je možné vydat s cílem získat důkazy, které jsou již 
v držení příslušných orgánů členského států. Podle čl. 1 odst. 3 směrnice může v rámci 
práva na obhajobu požádat o vydání evropského vyšetřovacího příkazu i osoba 
podezřelá či obviněná, nebo jejím jménem obhájce, pokud tak stanoví vnitrostátní 
právo. Směrnice obdobně jako právní instrumenty výše uvedené definuje vydávající 
a vykonávající stát a jejich orgány. Rozdílně však v čl. 3 vymezuje oblast působnosti 
evropského vyšetřovacího příkazu na všechny vyšetřovací úkony s výjimkou vytváření 
společných vyšetřovacích týmů a shromažďování důkazů v rámci těchto týmů. 
Evropský vyšetřovací příkaz může být vydán v souvislosti s trestním řízením, které je 
vedeno nebo může být vedeno justičním orgánem pro trestný čin podle vnitrostátního 
práva vydávajícího státu, v řízení správních orgánů pro činy, které tyto orgány stíhají 
podle vnitrostátního práva vydávajícího státu jako protiprávní jednání za předpokladu, 
že jejich rozhodnutí může vést k řízení u soudu, který je příslušný zejména pro trestní 
věci, obdobné řízení justičních orgánů a v souvislosti s těmito řízeními, pokud se týkají 
trestných činů nebo protiprávního jednání, za které může nést odpovědnost nebo být 
potrestána právnická osoba ve vydávajícím státě. Evropský vyšetřovací příkaz může být 
v souvislosti s těmito řízeními vydán pouze, pokud je to nezbytné a přiměřené pro účel 
řízení při zohlednění práv podezřelé a obviněné osoby a nařízené vyšetřovací úkony by 
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bylo za stejných podmínek možné nařídit u obdobného vnitrostátního případu. Příkaz je 
založen na přímém styku mezi vydávajícím a vykonávajícím orgánem. Vykonávající 
orgán tak uznává evropský vyšetřovací orgán bez dalších formalit, pokud je předán 
vydávajícím orgánem v souladu s transponovanými požadavky směrnice. Příkaz je 
vykonán, ledaže vykonávající orgán uplatní jeden z důvodů odmítnutí uznání nebo 
výkonu nebo některý z důvodů odkladu. Tyto důvody jsou vyjmenovány v čl. 11 a čl. 
15 směrnice. Zásadně jde o obdobnou úpravu, která byla obsažena v předchozí právní 
úpravě jednotlivých příkazů. Vedle obdobných důvodů ale upravuje směrnice i jiné, 
jako např. možné poškození základních zájmů v oblasti národní bezpečnosti, ohrožení 
zdroje informací nebo pokud by si příkaz vyžádal použití utajovaných informací 
týkajících se zpravodajské činnosti apod. Pokud není uznání ani výkon odmítnut či 
odložen, předá vykonávající orgán bez zbytečného odkladu vydávajícímu státu důkazy, 
které byly získány nebo které jsou v držení příslušných orgánů vykonávajícího státu. Při 
předávání uvede, zda požaduje jejich navrácení, jakmile už nebudou vydávajícím státem 
potřeba. Vedle obecné procedury upravuje směrnice v čl. 22 a n. také zvláštní postupy 
pro některé vyšetřovací úkony, např. dočasné předávání osob ve vazbě či ve výkonu 
trestu odnětí svobody do vydávajícího či vykonávajícího státu za účelem provedení 
vyšetřovacího úkonu, výslech za použití videokonference nebo jiného audiovizuálního 
přenosu, výslech za použití telefonní konference, získání informací o bankovních či 
jiných finančních účtech, o bankovních operacích a jiných finančních transakcích 
a vyšetřovací úkony zahrnující shromažďování důkazů v reálném čase, nepřetržitě a po 
určitou dobu (např. monitorování bankovních či jiných finančních transakcí 
prováděných prostřednictvím jednoho nebo více určených účtů, sledování zásilek na 
území vykonávajícího státu), skryté vyšetřování apod. Evropský vyšetřovací příkaz 
může být také podle čl. 32 směrnice vydán za účelem provedení předběžných opatření 
s cílem předběžně zamezit zničení, pozměnění, přesunu, předání nebo odstranění 
předmětů, které mohou sloužit jako důkazy. 

5.4 Základní procesní práva obviněného v právní úpravě Evropské 
unie a Rady Evropy 
 Vedle základních práv garantovaných Evropskou úmluvou a Listinou základních 
práv obsahuje právo Evropské unie a předpisy vytvářené Radou Evropy ještě některá 
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další práva. Jejich účelem je obdobně jako u ostatních základních práv zabezpečit 
postavení osob, v tomto případě osob podezřelých, obviněných a odsouzených 
především ve chvílích, kdy je aplikováno trestní právo.  Trestní právo musí vedle 
úpravy právních instrumentů respektovat i obecné právní principy, např. Evropská unie 
proto uznává význam ostatních obecných zásad (zásada individuální viny, zásada právní 
jistoty, zásada zákazu retroaktivity, zákaz dvojího trestu a zásada presumpce neviny 
apod.). 
 Listina základních práv Evropské unie upravuje procesní práva obviněného 
především v čl. 47, 48, 49 a 50. Čl. 47 obsahuje právní úpravu práva na účinné odvolací 
řízení a na nestranný soudní proces, kdy je každému člověku, jehož práva a svobody 
zaručené právním řádem Evropské unie byly porušeny, garantováno právo na účinné 
odvolání k soudu. S tím souvisí právo na to, aby byl takový případ veřejně a spravedlivě 
vyslyšen v rozumné lhůtě nezávislým a nestranným soudem předem ustanoveným 
zákonem. Každý má právo nechat si poradit, dát se obhajovat či zastupovat, avšak 
právní pomoc je přiznána jen těm, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je nezbytná 
pro zajištění účinného dosažení spravedlnosti. Čl. 48 pak obsahuje obecnou zásadu 
presumpce neviny. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, je považován za nevinného, 
dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Čl. 49 se věnuje zásadě 
zákonnosti a přiměřenosti trestů. Podle této zásady nesmí být nikdo odsouzen za jednání 
nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo 
mezinárodního práva trestným činem. Za stejných podmínek nesmí být udělen přísnější 
trest, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Navíc pokud je sazba 
za takový trestný čin s časovým odstupem snížena, musí být toto snížení uplatněno. 
Podle tohoto článku musí být také výše trestu přiměřená spáchanému trestnému činu. 
Čl. 50 upravuje zásadu ne bis in idem, tzn. nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán 
v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl 
v rámci Evropské unie osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona. 
 Evropská úmluva upravuje procesní práva obviněného v čl. 5, 6 a 13. Čl. 5 
garantuje právo každého na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo jí nesmí být zbaven až 
na konkrétní vyjmenované příklady, pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným 
zákonem. Mezi tyto případy je zařazeno zákonné uvěznění po odsouzení příslušným 
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soudem, zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila 
rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno splnění 
povinnosti stanovené zákonem, zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za 
účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve 
spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání, jiné zbavení svobody nezletilého 
na základě zákonného rozhodnutí pro účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné 
zbavení svobody pro účely jeho předvedení před příslušný orgán, zákonné držení osob, 
aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně nemocných, alkoholiků, 
narkomanů nebo tuláků a zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se 
zabránilo jejímu nepovolenému vstupu na území, nebo osoby, proti níž probíhá řízení 
o vyhoštění nebo vydání. Se zatčením souvisí právo na seznámení s důvody zatčení a na 
seznámení s každým obviněním, a to neprodleně a v jazyce, jemuž osoba rozumí. Čl. 5 
také upravuje povinnost osobu zatčenou nebo jinak zbavenou svobody předvést před 
soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci 
a právo na to být souzen v přiměřené lhůtě nebo být propuštěn během řízení. Osoba, 
která je zatčena nebo zadržena v rozporu s čl. 5 Evropské úmluvy, má zásadně právo na 
odškodnění. Dalším zásadním ustanovení je čl. 6, který obsahuje právo na spravedlivé 
řízení, kdy každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně 
a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, 
který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti 
jakéhokoliv trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být pro naplnění tohoto 
práva vyhlášen veřejně, avšak v některých situacích může být tisk a veřejnost vyloučena 
po dobu celého, popř. z části, procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo 
národní bezpečnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana 
soukromého života účastníků apod. Čl. 6 také v odst. 2 Evropské úmluvy obsahuje 
zásadu presumpce neviny obdobně k tomu, jak je stanovena v čl. 48 Listiny základních 
práv Evropské unie. Navíc čl. 6 upravuje minimální práva osoby obviněné z trestného 
činu. Mezi ně patří právo být neprodleně a v jazyce, jemuž osoba rozumí, podrobně 
seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu, právo na přiměřený čas 
a možnosti k přípravě své obhajoby, právo obhajovat se sám nebo za pomoci obhájce 
podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl 
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poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují, právo vyslýchat svědky 
proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných 
podmínek jako svědků proti sobě, právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže 
nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví. Čl. 7 se pak 
věnuje uložení trestu jen na základě zákona, kdy obdobně jako v čl. 49 Listiny 
základních práv Evropské unie nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, 
které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva 
trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit 
v době spáchání trestného činu. Následně čl. 13 stanoví právo na účinný právní 
prostředek nápravy, kdy každý, jehož práva a svobody přiznané Evropskou úmluvou 
byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, 
i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. Z výše uvedeného je 
zcela zřejmé, že jsou oba lidskoprávní dokumenty velmi obdobné svým obsahem. 
Vzhledem k časové souslednosti se Evropská úmluva stala důležitým inspiračním 
zdrojem při vytváření Charty základních práv Evropské unie, resp. Listiny základních 
práv Evropské unie. Přesto nelze tvrdit, že by byly standardy ochrany lidských práv 
v Evropské unii a v Radě Evropy totožné. 
  Mezi další instituty, které doplňují procesní práva obviněného v trestním řízení, 
patří v rámci Evropské unie směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU 
o právu na informace v trestním řízení a směrnice 2010/64/EU o právu na tlumočení 
a překlad v trestním řízení. Směrnice o právu na informace v trestní řízení ukládá 
jednotlivým členským státům povinnost upravit práva podezřelých a obviněných na 
informace o jejich právech v trestním řízení a o obvinění proti nim. Členské státy musí 
zajistit, aby byl každý podezřelý nebo obviněný neprodleně informován alespoň 
o určitých procesních právech a jejich uplatňování podle jejich vnitrostátního práva, aby 
tak tato práva mohla být účinně uplatněna. Mezi tato minimální práva podle čl. 3 
směrnice patří právo na přístup k právníkovi, právo na bezplatné právní poradenství 
a podmínky pro jeho získání, právo na to být seznámen s obviněním, právo na 
tlumočení a překlad a právo nevypovídat. Informace o těchto právech musí být předány 
ústně nebo písemně ve srozumitelné a přístupné formě. Vždy je potřeba hledět na 
jakékoliv zvláštní potřeby zranitelných podezřelých či zranitelných obviněných. Dále 
směrnice upravuje právo na poučení o právech při zatčení, na písemné poučení 



  

55  

o právech v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a právo na přístup 
k materiálům k případu. Každé poskytnutí informací podezřelému nebo obviněnému 
musí být navíc podle čl. 8 směrnice zaznamenáno a v případě neposkytnutí nebo 
odmítnutí poskytnutí musí být zaručeno právo takový postup orgánu právní cestou 
napadnout. Směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení stanoví pravidla 
týkající se práva na tlumočení a překlad v trestním řízení a v řízení o výkonu 
evropského zatýkacího rozkazu. Takové právo se vztahuje na všechny osoby od 
okamžiku, kdy je příslušné orgány členského státu vyrozumí, prostřednictvím úředního 
oznámení nebo jinak, že jsou podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu, až do 
ukončení trestního řízení, tj. do pravomocného rozhodnutí o tom, zda obviněná osoba 
trestný čin spáchala.  V rámci práva na tlumočení podle čl. 2 směrnice členské státy 
zajistí, aby podezřelému nebo obviněnému, který nemluví jazykem trestního řízení nebo 
mu nerozumí, bylo bez prodlení poskytnuto tlumočení při trestním řízením před orgány 
činnými v trestním řízení, včetně policejního výslechu, všech soudních jednání a jiných 
nezbytných předběžných jednání. Členské státy také zajistí tlumočení mezi podezřelým 
nebo obviněným a jeho právním zástupcem v rámci komunikace, která je v přímé 
souvislosti s výslechem či soudním jednání v rámci řízení nebo s podáním opravného 
prostředku či jinými procesními úkony. Právo na tlumočení se samozřejmě vztahuje i na 
pomoc osobám s poruchou sluchu nebo řeči. S tímto právem je také spojeno právo na 
překlad podstatných dokumentů upravené v čl. 3 směrnice. Podstatnými dokumenty se 
přitom rozumí všechny dokumenty, které jsou podstatné pro zajištění toho, aby byla 
osoba schopna uplatnit své právo na obhajobu a pro zaručení spravedlivého řízení. 
Zvláště mezi ně patří veškerá rozhodnutí zbavující danou osobu svobody, obvinění, 
obžaloba a veškeré rozsudky. Náklady nesou členské státy. 
 Některá další procesní práva garantovaná na úrovni primárního práva rozvíjí 
Evropská unie také v dalších směrnicích, např. ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2013/48/EU 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. 
Navíc i v současné době probíhají snahy rozšířit škálu procesních práv, která Evropská 
unie upravuje, např. v rámci návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení109 a návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce 
neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem110. Další vývoj, který se 
zároveň obecně týká europeizace trestního práva, navazuje na návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí 
a o Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí 
Rady 2009/316/SVV111, na návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení 
některých aktů v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech112 
a na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie 
pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o zrušení a nahrazení 
rozhodnutí Rady 2005/681/SVV113. 
 Procesními právy osob podezřelých a obviněných se vedle Evropské unie 
v Evropě zabývá i Rada Evropy. V této oblasti je velmi aktivní Evropský soud pro 
lidská práva, který svou judikaturou vykládá Evropskou úmluvu. Rozsáhlá aktivita 
Evropského soudu pro lidská práva je patrná i ze souhrnných publikací, které obsahují 
základní poznatky rozsudků tohoto soudního orgánu.114 Z těchto publikací je také 

                                                           
109Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo 
obviněné v trestním řízení: 2013/0408 (COD) [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0822_/com_com(2
013)0822_cs.pdf, http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2013_408. 110 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a 
práva být přítomen při trestním řízení před soudem: COM (2013) 821 [online]. [cit. 2016-03-09]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/procedure/CS/2013_407?qid=1456255008195&rid=19. 111 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský 
informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV: COM (2016) 
7 [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/procedure/CS/2016_2?qid=1456255008195&rid=1. 112 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce 
a soudní spolupráce v trestních věcech: COM (2014) 715 [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/procedure/CS/2014_339?qid=1456255008195&rid=10. 113 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a 
výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV: 
COM (2014) 465 [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/procedure/CS/2014_217?qid=1456255008195&rid=15. 114Např. Human Rights and Criminal Procedure: The case law of the European Court of Human 
Rights [online]., 405 str. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/documentation/Echr_and_crim_procedure
.pdf. 
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zřejmé, že Evropská úmluva má v řadě případů širší význam, než by mohlo vyplývat 
z její restriktivní jazykové interpretace.  

5.5 Ochrana obětí trestných činů v Evropské unii a v Radě Evropy 
 Právní ochrana obětí trestných činů je další důležitou součástí právní úpravy 
přijímané na úrovni jednotlivých států a také Evropské unie a Rady Evropy. Postupně se 
tato oblast dostává do popředí zájmů a „je v poslední době jedním z velkých témat 
trestního práva, kriminologie i viktimologie v kontextu kontinentální Evropy“115. 
 „Role obětí v trestním řízení i příslušná právní úprava v členských státech se 
stát od státu značně liší. Aby zajistila minimální úroveň práv obětí ve všech členských 
státech, přijala Evropská unie několik právních nástrojů stanovujících společná 
pravidla pro ochranu a podporu obětí trestných činů.“116 Mezi tyto nástroje v právu 
Evropské unie patří ustanovení, která jsou obsažena ve směrnici Rady 2004/80/ES 
o odškodňování obětí trestných činů, směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/ES o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2004/68/SVV a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou 
se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou 
se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. Vedle těchto nástrojů přijala 
dále Evropská unie směrnici 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu a nařízení 
č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech 
k posílení ochrany obětí trestných činů pomocí zajištění uznávání ochranných opatření 
vydaných v jiných členských státech Evropské unie. 
 V oblasti minimálních pravidel pro práva, podporu a ochranu obětí trestného 
činu stanoví Evropská unie minimální standardy s cílem chránit oběti trestných činů. 
Úprava směrnice 2012/29/EU myšlenkově navazuje především na Stockholmský 
                                                           
115 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 281. 116 Oběti trestných činů v trestním řízení [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: https://e-
justice.europa.eu/content_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-66-cs.do. 
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program z roku 2009, který míří na podporu a uznání všech obětí a přednostně obětí 
terorismu, na Budapešťský plán z roku 2011 na posílení práv a ochrany obětí, zejména 
v trestním řízení a další programové dokumenty. Směrnice deklaruje, že trestný čin je 
škodlivý pro společnost a zároveň představuje porušení individuálních práv obětí. Obětí 
je podle směrnice každá fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či 
citové újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem. Dále je jí 
také rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem, a který 
v důsledku smrti této osoby utrpěl újmu. Oběti trestného činu by měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být zacházeno s respektem, citlivě a profesionálně bez 
jakékoliv diskriminace založené např. na rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním 
původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, 
politických názorech či jakýchkoliv jiných názorech, příslušnosti k národnostní 
menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku, pohlaví, vyjádření pohlavní 
identity, pohlavní identitě, sexuální orientaci, statusu z hlediska práva k pobytu nebo 
zdravotního stavu. Ve všech situacích, ve kterých přichází oběť trestného činu do 
kontaktu s příslušným orgánem, který vyvíjí činnost v rámci trestního řízení, 
a s jakoukoli službou, jež přichází do styku s oběťmi, jako např. službou restorativní 
justice, by měla být zohledněna osobní situace obětí trestného činu a jejich 
bezprostřední potřeby, věk, pohlaví, případné zdravotní postižení a úroveň vyspělosti 
oběti trestného činu při současném respektování jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Oběti by tímto způsobem měly být chráněny před sekundární 
a opakovanou viktimizací, před zastrašováním a před odvetou, měly by mít k dispozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich zotavení, a dostatečný přístup k právní 
ochraně. Směrnice také vychází z toho, že by osoba měla být považována za oběť bez 
ohledu na to, zda je pachatel identifikován, zajištěn, stíhán nebo odsouzen, a bez ohledu 
na rodinný vztah mezi ní a pachatelem, dále by měla být zaručena její práva, např. právo 
na informace, jehož obsah závisí na vnitrostátním právním řádu jednotlivých členských 
států, právo na vzájemně srozumitelnou komunikaci, práva obětí při podávání trestního 
oznámení, právo na tlumočení a překlad, právo na přístup ke službám podpory pro 
oběti, právo na slyšení v trestním řízení, právo na právní pomoc, právo na náhradu 
výdajů, právo na rozhodnutí o odškodnění od pachatele v průběhu trestního řízení, 
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právo na ochranu, právo na zamezení kontaktu mezi obětí a pachatelem, právo na 
ochranu soukromí a některá další práva. 
 Další důležitou oblastí úpravy práv obětí v Evropské unii obsahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu, která 
směřuje k možnému rozšíření ochrany vyplývající z určitých ochranných opatření 
přijatých podle práva jednoho členského státu i na další členský stát, v němž se 
chráněná osoba rozhodne pobývat nebo se zdržovat. Použije se na ochranná opatření, 
která mají za cíl chránit oběti nebo možné oběti proti trestnému činu jiné osoby, který 
může jakýmkoliv způsobem ohrozit život, tělesnou, duševní a sexuální integritu dané 
osoby, jakož i proti činu, který může ohrozit důstojnost nebo osobní svobodu. Evropský 
ochranný příkaz je tedy rozhodnutí přijaté justičním nebo rovnocenným orgánem 
členského státu v souvislosti s ochranným opatřením, na jehož základě justiční nebo 
rovnocenný orgán jiného členského státu přijme jakékoliv vhodné opatření podle svého 
vnitrostátního práva s cílem pokračovat v ochraně chráněné osoby. Ochranné opatření 
pak směrnice definuje jako rozhodnutí v trestních věcech přijaté vydávajícím státem 
v souladu s jeho vnitrostátním právem hmotným a procesním, jímž se osobě, která 
představuje nebezpečí, ukládá jeden nebo více zákazů nebo omezení za účelem ochrany 
chráněné osoby před trestným činem (zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo 
vymezených oblastí, zákaz nebo omezení kontaktů, zákaz nebo omezení týkající se 
přiblížení se chráněné osobě blíže než na předepsanou vzdálenost), který může ohrozit 
její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo sexuální 
integritu. Na základě úpravy v členských státech tedy dochází k vydání evropského 
ochranného příkazu, pokud se chráněná osoba rozhodne pobývat, nebo již pobývá, 
v jiném členském státě a požádá o jeho vydání. Členský stát, který evropský ochranný 
příkaz obdrží, pak tento příkaz uznává a přijímá rozhodnutí o přijetí jakéhokoliv 
opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné, 
aby zajistil ochranu chráněné osoby. Směrnice samozřejmě také upravuje důvody pro 
neuznání a další procesní otázky a v příloze obsahuje formulář evropského ochranného 
příkazu. 
 Evropská unie zaměřuje svou pozornost také na problematiku odškodňování 
obětí trestných činů ve směrnici Rady 2004/80/ES, která navazuje na rozhodnutí 



  

60  

Soudního dvora ve věci Cowan117 a na některé další programové dokumenty a rámcové 
rozhodnutí 2001/220/SVV. Základním východiskem směrnice je právo obětí trestných 
činů v Evropské unie na spravedlivé a přiměřené odškodnění za újmu, kterou utrpěly, 
bez ohledu na to, kde v Evropské unii byl trestný čin spáchán a zároveň stanoví systém 
spolupráce pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních 
situacích, který by měl fungovat na základě systémů členských států pro odškodnění 
obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich územích. Z těchto 
důvodů upravuje právo podat žádost o přístup k odškodnění v přeshraničních situacích 
v členském státě bydliště, kdy zásadně odškodnění vyplácí příslušný orgán členského 
státu, na jehož území byl trestný čin spáchán. Směrnice také upravuje příjem žádostí, 
předávání žádostí a další procesní otázky tohoto institutu. 
 Výše uvedené závazky ale i některé další jsou s různou mírou úspěšnosti 
promítnuty do zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 
zákonů. Nelze ale opomenout, že návrh tohoto zákona nevychází pouze z právních 
předpisů Evropské unie, ale i z celé řady důležitých pramenů, které vyjmenovává 
důvodová zpráva.118 Mezi tyto prameny dotýkající se práva obětí patří mimo právo 
Evropské unie Úmluva Rady Evropy o odškodňování obětí násilných trestných činů 
z roku 1983, vyhlášená pod č. 141/2000 Sb. m. s., Doporučení č. R(2006)8 ohledně 
pomoci obětem trestných činů, Doporučení č. R(87)21 o pomoci obětem a ochraně před 
viktimizací, Doporučení č. R(85)11 o postavení oběti v rámci trestního zákona  
a soudního procesu.119 

5.6 Schengenský prostor a schengenské acquis 
 Úpravu policejní a justiční spolupráce obsahuje také vedle výše zmíněných 
instrumentů systém schengenského práva, který se skládá ze Schengenské úmluvy, 
SPÚ, Protokolu o začlenění schengenského acquis do právního rámce Evropské unie 
a všech rozhodnutí Rady o začlenění či přidružení dalších států do schengenského 
                                                           
117 Rozsudek Soudního dvora ve věci 186/87 ze dne 2. 2. 1989, Ian William Cowan proti Trésor public. 118 Vládní návrh na vydání zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 
trestných činů): Sněmovní tisk 617/0 [online]., 174 str. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=617&CT1=0, str. 49. 119 Crime Victims: Reference documents [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Reference%20documents%20CoE_en.asp. 
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prostoru. Justiční a policejní spolupráce je pouze jednou z oblastí úpravy 
schengenského prostoru. K dalším upraveným oblastem patří zrušení kontrol na 
společných hranicích a stanovení podmínek pro překračování vnějších hranic 
schengenského prostoru, správa vnějších hranic, vízová politika apod. 
 Justiční spolupráce a vzájemná pomoc v trestních věcech jsou v schengenském 
acquis založeny na čl. 48 až čl. 53 SPÚ.  „Tato úprava doplňovala Evropskou úmluvu 
o právní pomoci ve věcech trestních ze dne 20. 4. 1959 a usnadňovala její aplikaci mezi 
členskými státy schengenského prostoru.“120 Vedle toho obsahuje SPÚ v čl. 54 až čl. 58 
zákaz dvojího trestu a v čl. 59 až čl. 66 SPÚ vydávání osob. Část zaměřená na vydávání 
osob ale byla nahrazena rámcovým rozhodnutím Rady o evropském zatýkacím rozkazu. 
„Rovněž v případě předání výkonu trestních rozsudků (čl. 67 až čl. 69 SPÚ) pro smluvní 
strany, které přistoupily k Úmluvě Rady Evropy o předávání odsouzených osob ze dne 
21. 3. 1983, platí schengenská úprava jako doplněk této úmluvy.“121 
 Úpravu policejní spolupráce v schengenském prostoru obsahuje čl. 39 až čl. 47 
SPÚ.  „Dále jsou jednotlivé formy spolupráce rozpracovány v bilaterálních dohodách 
mezi státy (pro Českou republiku jsou zvláště významné smlouvy se sousedními 
státy).“122 Státy, které se účastní schengenského acquis, se podle čl. 39 SPÚ zavazují, 
že si jejich policejní orgány poskytují pomoc za účelem předcházení trestným činům 
a jejich vyšetřování, pokud by žádost o takovou formu pomoci nebyla vyhrazena 
soudnímu orgánu či její vyřízení neobsahovalo použití donucovacích opatření. 
„Policejní spolupráce v rámci Schengenu se uskutečňuje v následujících modalitách 
činnosti: sledování osob (čl. 40 SPÚ), pronásledování osob (čl. 41 SPÚ), výměna 
informací (čl. 46 SPÚ) a vysílání styčných důstojníků (čl. 47 SPÚ).“123 
 Podle čl. 40 SPÚ při sledování osoby, která je podezřelá z účasti na trestném 
činu, na nějž se může vztahovat vydání osoby, mohou policisté smluvního státu v rámci 
                                                           
120 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 317. 121 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 318. 122 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 319. 123 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-
7502-041-3, str. 319 - 320. 
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vyšetřování pokračovat v tomto sledování i na území druhého smluvního státu, pokud 
tento stát povolil přeshraniční sledování na základě žádosti o právní pomoc předem 
podané orgánu, který určí druhý smluvní stát. Tento postup se uplatní i v případě, kdy 
policisté sledují osobu, o které se lze domnívat, že může přispět k identifikaci nebo 
vypátrání výše uvedené osoby. Navíc u vyjmenovaných trestných činů je možné ve 
sledování pokračovat, není-li předem možné z důvodu zvláštní naléhavosti druhý 
smluvní stát požádat o povolení k pokračování sledování, pokud je druhému smluvnímu 
státu překročení hranice ihned oznámeno a je neprodleně podána výše zmíněná žádost 
a druhý smluvní stát nepožádá o zastavení sledování osoby nebo jestliže udělí povolení 
na žádost do pěti hodin od překročení hranic. Sledování musí být vždy prováděno na 
základě obecných podmínek čl. 40 odst. 3 SPÚ. Mezi vyjmenované trestné činy patří 
vražda, zabití, závažný trestný čin sexuální povahy, padělání a pozměňování platebních 
prostředků, loupež, vydírání, závažný podvod, praní peněz a další trestné činy. 
 Pronásledování osob probíhá na základě čl. 41 SPÚ. Policisté smluvního státu, 
kteří ve své zemi pronásledují osobu, jež byla přistižena při páchání některého 
z uvedených trestných činů nebo při účasti na něm, jsou oprávněni pokračovat 
v pronásledování na území jiného smluvního státu bez předchozího povolení, pokud 
nelze z důvodu zvláštní naléhavosti vyrozumět příslušné orgány druhého smluvního 
státu před vstupem na jeho území nebo se tyto orgány nemohly včas dostavit k převzetí 
pronásledování. Obdobný postup se uplatní i u osoby uprchlé ze zajišťovací vazby nebo 
z výkonu trestu odnětí svobody. Seznam uvedených trestných činů je kratší než 
u sledování osob. Podle čl. 41 odst. 4 SPÚ do něj patří vražda, zabití, znásilnění, 
vydírání apod. Pro provádění pronásledování osoby jsou také v čl. 41 SPÚ stanoveny 
další podrobné podmínky. 
 Výměna informací, která probíhá i bez žádosti na základě čl. 46 SPÚ, obsahuje 
sdělování informací dotyčnému smluvnímu státu v konkrétním případě, které pro něj 
mohou být důležité, a napomáhat při potírání budoucích trestných činů, při předcházení 
trestným činům nebo při předcházení nebezpečí pro veřejný pořádek a veřejnou 
bezpečnost. „Výměna informací se uskutečňuje prostřednictvím určeného ústředního 
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orgánu. Ve zvláště naléhavých případech může dojít k výměně informací přímo mezi 
dotčenými policejními orgány, nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak.“124 
 Podle čl. 47 SPÚ mohou smluvní strany uzavírat dvoustranné dohody o časově 
omezených nebo časově neomezených služebních pobytech styčných úředníků jednoho 
smluvního státu u policejních orgánů druhého smluvního státu s cílem posílit a urychlit 
spolupráci mezi nimi, zejména formou výměny informací za účelem jak preventivního, 
tak represivního boje proti kriminalitě, pomoci při vyřizování žádostí o policejní 
a právní pomoc v trestních věcech a za účelem spolupráce pro potřeby plnění úkolů 
orgánů pověřených ostrahou vnějších hranic. Úkolem styčných úředníků je tak podle čl. 
47 odst. 3 SPÚ pouze poskytování rad a pomoci, nemají pravomoc pro samostatný 
výkon policejních opatření. „Podrobnější úpravu týkající se postavení styčných 
důstojníků obsahuje rozhodnutí Rady o společném vysílání styčných důstojníků 
(rozhodnutí Rady 2003/170/SVV ze dne 27. 3. 2003 o společném vysílání styčných 
důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států) a nařízení 
Rady o zřízení sítě imigračních styčných důstojníků (nařízení Rady č. 377/2004 ze dne 
19. 2. 2004 o zřízení imigračních styčných důstojníků pro přistěhovalectví).“125 

6. Orgány a instituce europeizace trestního práva 
 Europeizace trestního práva by nemohla probíhat bez aktivní účasti orgánů 
zprostředkovávajících policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. Následující 
kapitola pojednává o těch, které mají úlohu v této oblasti. 

6.1 Unijní orgány 
6.1.1 Europol 
 Europol je evropský policejní úřad, jehož hlavním cílem je dosažení bezpečnější 
Evropy. Navazuje na myšlenky, které vedly ke zřízení skupiny TREVI a představuje 
formalizovanou formu spolupráce. Založení Europolu předpověděla už Maastrichtská 
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úmluva, přesto prvním krokem k založení instituce, kterou je Europol dnes, bylo až 
zřízení jednotky zaměřené na drogovou trestnou činnost v roce 1993, která měla 
pravomoc pomáhat příslušným národním orgánům v trestním vyšetřování. Působnost 
této jednotky byla následně rozšířena mimo oblast drogové trestné činnosti na 
přeshraniční trestné činy, terorismus, trestné činy spojené s motorovými vozidly 
a organizovanou kriminalitu. Dne 29. 10. 1993 rozhodla Evropská rada o zřízení 
Europolu v Haagu. Samotné zřízení bylo realizováno až Úmluvou o Europolu, která 
byla uzavřena v roce 1995 a která vstoupila v platnost po ratifikaci členskými státy dne 
1. 10. 1998. „Úmluva o jeho zřízení byla předmětem řady změn obsažených ve třech 
protokolech, které vstoupily v platnost po zdlouhavém ratifikačním procesu.“126 Tyto 
protokoly vstoupily v platnost v dubnu 2007 a týkaly se praní špinavých peněz, 
společných vyšetřovacích týmů a celé řady změn v textu Úmluvy o Europolu. Europol 
začal plně fungovat až ode dne 1. 7. 1999. Obsah jeho činnost byl rozšířen na trestnou 
činnost související se zneužíváním dětí, terorismem, paděláním peněz a byla mu dána 
pravomoc uzavírat kooperační smlouvy s třetími státy a mezinárodními organizacemi. 
Europol se dočkal další změny v roce 2009, kdy byla úmluva o jeho zřízení nahrazena 
rozhodnutím Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 4. 2009. Europol se tak stal plným 
subjektem Evropské unie, byly mu rozšířeny úkoly a pravomoci a nově byl financován 
z rozpočtu Evropské unie. Navíc „zřízením Europolu jako subjektu Unie financovaného 
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie byla posílena úloha Evropského parlamentu při 
kontrole Europolu, a to prostřednictvím zapojení Evropského parlamentu do přijímání 
tohoto rozpočtu.“127 
 Podle čl. 1 odst. 2 výše uvedeného rozhodnutí Rady Europol jako právní 
nástupce Europolu zřízeného Úmluvou o Europolu získal právní subjektivitu 
a způsobilost k právům a právním úkonům v každém členském státě. Jeho posláním je 
podle čl. 3 rozhodnutí Rady podporovat a posilovat činnost příslušných orgánů 
členských států a jejich vzájemnou spolupráci při předcházení a boji proti organizované 
trestné činnosti, terorismu a dalším formám závažné trestné činnosti, které se dotýkají 
dvou nebo více členských států. Jeho věcná působnost je omezena na organizovanou 
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trestnou činnost a další formy závažné trestné činnosti uvedené v příloze rozhodnutí 
Rady, které se týkají dvou nebo více členských států takovým způsobem, který 
vzhledem k rozsahu, významu a následkům trestných činů vyžaduje společný postup 
členských států. Příloha rozhodnutí Rady uvádí celou řadu oblastí v působnosti 
Europolu, např. nedovolený obchod s drogami, nezákonná činnost související s praním 
špinavých peněz, nezákonné převaděčství přistěhovalců, obchodování s lidmi, trestná 
činnost související s motorovými vozidly, vražda, těžké ublížení na zdraví, rasismus 
a xenofobie, organizovaná loupež, podvody, vydírání a vymáhání peněz za ochranu, 
padělání peněz a platebních prostředků, korupce. Působnost Europolu se rovněž 
vztahuje na související trestné činy, např. trestné činy, jejichž účelem je obstarání 
prostředků pro spáchání, usnadnění nebo dokončení či dosažení nepotrestání trestných 
činů spadajících do působnosti Europolu. 
 Rozhodnutí Rady stanoví také úkoly Europolu. Dělí je na dvě oblasti - klíčové 
a doplňkové úkoly. Mezi klíčové obligatorní úkoly patří shromažďování, uchovávání, 
zpracovávání, analýza a výměna operativních a jiných informací, bezodkladné 
informování příslušných orgánů členských států prostřednictvím národní jednotky, 
napomáhání vyšetřování v členských státech, podávání žádostí příslušným orgánům 
dotčených členských států o zahájení, vedení nebo koordinaci vyšetřování a ve 
zvláštních případech navrhnutí zřízení společných vyšetřovacích týmů, poskytování 
zpravodajských informací a analytické podpory členským státům v souvislosti 
s významnými mezinárodními událostmi a vypracování posouzení hrozeb, strategických 
analýz a všeobecných situačních zpráv, které se týkají cíle Europolu, včetně posouzení 
hrozeb organizované trestné činnosti. Vedle toho Europol doplňkově, ale stále 
obligatorně, rozvíjí odborné znalosti týkající se vyšetřovacích postupů příslušných 
orgánů členských států, poskytuje poradenství v oblasti vyšetřování a předává 
strategické operativní informace v zájmu napomáhání účinnému a účelnému použití 
zdrojů dostupných na vnitrostátní úrovni i na úrovni Evropské unie. Čl. 5 odst. 4 
rozhodnutí Rady vymezuje fakultativní úkoly, které Europol plní v závislosti na počtu 
zaměstnanců a rozpočtových zdrojích, které má k dispozi, a to pouze v rozsahu 
vymezeném správní radou. Plněním těchto fakultativních úkolů Europol poskytuje 
členským státům pomoc ve formě podpory, poradenství a výzkumu v odborné přípravě 
členů příslušných orgánů (v možné spolupráci s Evropskou policejní akademií), 
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organizaci a vybavení těchto orgánů usnadněním poskytování vzájemné technické 
podpory mezi členskými státy, v metodách předcházení trestné činnosti a v technických 
a kriminalistických metodách a analýzách, jakož i v postupech vyšetřování. Europol je 
také ústředím pro boj proti padělání eura. K tomuto účelu může podporovat koordinaci 
opatření příslušnými orgány členských států. Europol může žádat členské státy 
o zahájení, provedení nebo koordinaci vyšetřování v určitých případech, o tom musí 
vždy uvědomit Eurojust. Členské státy mohou žádost Europolu odmítnout z důvodů 
poškození zásadních zájmů národní bezpečnosti nebo úspěchu probíhajícího 
vyšetřování nebo bezpečnosti osob. 
 „Úkoly Europolu plní národní jednotky a styční důstojníci.“128 Každý členský 
stát zřizuje nebo musí určit národní jednotku a jmenuje jejího vedoucího. Národní 
jednotka plní funkci prostředníka mezi členským státem, tzn. jeho příslušnými orgány, 
a Europolem, avšak členský stát může povolit i přímý styk mezi určenými příslušnými 
orgány a Europolem. Úkolem národních jednotek je předávat Europolu z vlastního 
podnětu nebo na jeho žádost operativní a jiné informace nezbytné pro plnění jeho úkolů 
a průběžně je aktualizují, hodnotí operativní a jiné informace určené příslušným 
orgánům a předávají jim je, podávají žádosti o poskytnutí poradenství, o operativní 
a jiné informace a analýzy určené Europolu, dodávají Europolu informace, které mají 
být uloženy v jeho databázích a zaručují zákonnost každé výměny informací. 
Rozhodnutí Rady také pamatuje na situace, kdy není národní jednotka povinna 
poskytnout informace, jako v případě poškození zásadních zájmů národní bezpečnosti, 
ohrožení úspěchu probíhajícího vyšetřování nebo bezpečnosti osob. Každá národní 
jednotka přiděluje k Europolu alespoň jednoho styčného důstojníka. Tito zřizují 
v Europolu národní styčné kanceláře a zastupují v Europolu zájmy národní jednotky. 
Styční důstojníci zajišťují obousměrné poskytování informací mezi Europolem 
a národní jednotkou. Dále spolupracují se zaměstnanci Europolu poskytováním 
informací a poradenství. „Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, stanoví 
v § 90, že ústředním orgánem pro mezinárodní policejní spolupráci je policejní 
prezidium, které je též příslušné k plnění úkolů svěřených národním jednotkám 
a k přijetí žádosti o uplatnění práva na přístup k údajům, které jsou uloženy u Europolu, 
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a žádostí o přezkoumání těchto údajů.“129  Europol má také vlastní orgány - správní 
radu a ředitele, kdy správní rada je složena ze zástupců členských států a Komise. 
Každý členský stát i Komise má jednoho zástupce. Úkolem správní rady je přijímat 
strategii pro Europol, dohlížet na činnost ředitele, přijímat rozhodnutí a prováděcí 
opatření, přijímat na návrh ředitele a po získání souhlasu Komise prováděcí pravidla pro 
zaměstnance Europolu, přijímat finanční nařízení, jmenovat účetního, zřizovat funkci 
vnitřního auditu. Zároveň správní rada odpovídá za splnění dalších úkolů, které jí svěří 
Rada. Ředitel Europolu je pak jmenován na období čtyř let Radou (kvalifikovanou 
většinou) ze seznamu nejméně tří uchazečů, který předkládá správní rada. Jeho funkční 
období může být maximálně jednou prodlouženo, a to nejvýše o čtyři roky. Ředitel 
odpovídá za plnění úkolů svěřených Europolu a jeho běžnou správu a další úkoly 
uvedené v čl. 38 odst. 4 rozhodnutí Rady. Vystupuje v postavení právního zástupce 
Europolu.  
 Europol ke svým úkolům a dosažení cílů, pokud je to nezbytné, zpracovává 
operativní a jiné informace, včetně osobních údajů. „Europol zřizuje a udržuje 
informační systém Europolu, analytické a pracovní soubory a další systém zpracování 
osobních údajů.“130 Informace vkládané do informačního systému Europolu se týkají 
osob podezřelých ze spáchání trestného činu v působnosti Europolu, nebo z účasti na 
takovém trestném činu nebo které byly za spáchání takového činu či účasti na něm 
odsouzeny a osob, o kterých se má na základě konkrétních podkladů nebo oprávněných 
důvodů za to, že spáchají trestné činy v působnosti Europolu. „Vkládat a vyhledávat 
tyto údaje jsou oprávněny národní jednotky, styční důstojníci, ředitel, zástupci ředitele 
a řádně zmocnění zaměstnanci Europolu. Měnit údaje, opravovat je či mazat může 
pouze strana, která údaje vložila.“131 Analytické pracovní soubory se vytváří za účelem 
shromažďování, zpracování a využívání údajů k podpoře vyšetřování trestních činů. 
Mohou obsahovat údaje o osobách uvedených v informačních systému Europolu, 
osobách, které mohou být předvolány jako svědci v souvislosti s danými trestnými činy 
nebo následujícími trestními řízeními, osobách, které byly oběťmi jednoho z daných 
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trestných činů nebo u nichž určité skutečnosti vedou k závěru, že by mohly být oběťmi 
takového trestného činu, o kontaktních osobách a společnících a osobách, které mohou 
poskytnout informace o daných trestných činech. Europol pro tyto údaje zřizuje 
indexový systém, popř. může zřídit další systém pro zpracování osobních údajů podle 
čl. 10 odst. 2 a odst. 3 rozhodnutí Rady. „Jestliže to má význam pro plnění jeho úkolů, 
může Europol také navázat a udržovat spolupráci s orgány, institucemi a jinými 
subjekty, které byly zřízeny Smlouvou o Evropské unii a Smlouvami o založení 
Evropských společenství, na základě uzavřené dohody nebo pracovního ujednání.“132 
Mezi tyto orgány patří např. Eurojust a OLAF. 
 V současné době probíhá legislativní proces133 ohledně navrhnutého nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci 
a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 
2009/371/SVV a 2005/681/SVV na základě čl. 88 SFEU ve znění Lisabonské smlouvy. 
„Pro budoucí úpravu jsou stanoveny limity, které mají zabezpečit, že se z Europolu 
nestane nadnárodní orgán s pravomocemi, které by zasahovaly do suverenity členských 
států.“134 Návrh se v obecné rovině snaží přizpůsobit činnost Europolu Lisabonské 
smlouvě a to především zavedením kontroly Evropským parlamentem. Dále „se snaží 
dosáhnout cílů Stockholmského programu, tj. vytvořit z Europolu centrum pro výměnu 
informací mezi donucovacími orgány členských států, poskytovatele služeb a platformu 
pro služby v oblasti vymáhání práva, vytvořit evropské systémy vzdělávání a výcviku 
a výměnné programy pro všechny dotčené pracovníky donucovacích orgánů na 
vnitrostátní i unijní úrovni.“135 Součástí návrhu je i změna dosavadního režimu ochrany 
údajů vedená cílem zabezpečit spolehlivost jejich ochrany a také snaha o zvýšení 
efektivity. 
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6.1.2 Justiční spolupráce v rámci Eurojustu 
 Eurojust je orgánem justiční spolupráce. Návrh založení takového orgánu byl 
poprvé představen na zasedání Evropské rady v Tampere v roce 1999 za účelem zřízení 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii. Evropská rada se v závěru 
tohoto zasedání shodla na tom, že orgán justiční spolupráce by měl být na území Evropy 
zřízen k boji s přeshraničním zločinem. Z tohoto závěru a z iniciativy Portugalska, 
Francie, Švédska a Belgie byl zřízen tzv. Pro-Eurojust, a to rozhodnutím Rady Evropské 
unie ke dni 14. 12. 2000. Tato jednotka byla předchůdcem Eurojustu, jejím účelem bylo 
vytvořit platformu pro předávání informací mezi členskými státy a vyzkoušení konceptů 
a zásad orgánu, který by v budoucnu umožnil vznik Eurojustu. Pro-Eurojust začal 
formálně fungovat ode dne 1. 3. 2001, tzn. jeho úloha neměla dlouhého trvání. Už 
v roce 2002 je rozhodnutím Rady 2002/187/SVV zřízen Eurojust jako jednotka justiční 
spolupráce. Od roku 2002 se však Eurojust výrazně proměnil. Ovlivnilo ho rozšiřování 
Evropské unie o další státy a jednání s třetími státy, neboť se Eurojust aktivně zapojoval 
do sjednávání dohod mezi státy a ostatními orgány Evropské unie k výměně justičních 
informací a dat. „Smlouvou z Nice z roku 2003 byla úloha Eurojustu doplněna i do 
primárního práva Evropské unie.“136 V roce 2008 Evropská rada schválila rozhodnutí 
Rady o posílení pravomocí Eurojustu. Cílem rozhodnutí Rady bylo, aby „byl Eurojust 
operativnější a sblížilo se postavení národních členů“137. Další vývoj právní úpravy 
Eurojustu přinesla Lisabonská smlouva v čl. 85 a čl. 86 SFEU. „Lisabonská smlouva 
umožnila jednak, aby řádným legislativním postupem bylo přijato nařízení, které by 
nahradilo stávající rozhodnutí o Eurojustu, jednak aby byla na Eurojust přenesena 
pravomoc zahajovat vyšetřování, koordinovat jej a řešit kompetenční spory.“138 
Přestože bylo zmíněné nařízení k reformě Eurojustu předloženo spolu s návrhem na 
vytvoření evropského veřejného žalobce už dne 17. 7. 2013, nebylo dosud přijato. 
 Eurojust byl založen s cílem podporovat a posilovat koordinaci a spolupráci 
mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné trestné 
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činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států nebo která vyžaduje stíhání na 
společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytovaných 
orgány členských států a Europolem dle čl. 85 SFEU. Z tohoto důvodu „má Europol 
prozatím jen koordinační roli, nemá vyšetřovací pravomoc“139.  Ta náleží vždy jen 
vnitrostátním orgánům. V Eurojustu je dle čl. 2 rozhodnutí Rady 2009/426/SVV 
zastoupen každý členský stát jedním národním členem z řad státních zástupců, soudců 
nebo policistů s rovnocennými pravomocemi. Tento národní člen má své stálé 
pracoviště v sídle Eurojustu a vždy mu pomáhá alespoň jeden zástupce a další osoba 
jako asistent. „Pravomoc národního člena vyplývá z jejich postavení upraveného 
vnitrostátním právem členského státu. Národního člena České republiky jmenuje s jeho 
souhlasem na návrh nejvyššího státního zástupce ministr spravedlnosti z řad státních 
zástupců přidělených k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří svými 
odbornými a jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této 
funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce je odvolává.“140 Funkční období 
národního člena trvá nejméně čtyři roky. Členský stát jej může jmenovat na další 
funkční období. Národní členové zprostředkovávají veškerou výměnu informací mezi 
Eurojustem a členskými státy. Národní člen má práva na přístup k informacím 
rovnocenná státnímu zástupci, soudci nebo policistovi, např. v rejstřících trestů, 
v rejstřících zatčených osob, ve vyšetřovacích rejstřících, v rejstřících DNA a dalších.  
 Národní členové tvoří Kolegium, tj. orgán, který je odpovědný za organizaci 
a operační stránku Eurojustu. Kolegium si volí svého předsedu na tři roky s možností 
opětovného zvolení. Kolegium je podporováno sekretariátem, který vede správní ředitel 
odpovědný „za běžné řízení Eurojustu a jeho zaměstnanců“141.  Správní ředitel je po 
zvolení Kolegiem jmenován na pět let. Toto období může být prodlouženo pouze 
jednou o dalších pět let. Vedle toho je zřízen úředník pro ochranu údajů při Kolegiu 
a Společný kontrolní orgán jako „nezávislý dozorčí orgán, který kolektivně monitoruje 
aktivity Eurojustu týkající se zpracování osobních údajů a zajišťuje jejich výkon 
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v souladu s rozhodnutím o zřízení Eurojustu“142. „Jeho rozhodnutí jsou konečná a pro 
Europol závazná.“143 Každý členský stát zřizuje Národní koordinační systém Eurojustu 
a určuje jednoho nebo více národních zpravodajů, kteří odpovídají za jeho fungování. 
Národní koordinační systém směřuje k usnadňování plnění úkolů Eurojustu 
zajišťováním účinného a spolehlivého způsobu poskytování informací systému řízení 
případů, určováním, zda by měl být případ řešen za pomoci Eurojustu nebo Evropské 
soudní sítě, zároveň pomáhá národnímu členovi určovat příslušné orgány pro vyřízení 
žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci a udržuje úzké vztahy s národní jednotkou 
Europolu. 
 Do věcné působnosti Eurojustu spadají podle čl. 4 rozhodnutí Rady 
2009/426/SVV ty formy trestné činnosti a trestné činy, pro které je vždy příslušný 
Europol a také ty trestné činy, které s nimi byly spáchány ve spojitosti. „Na žádost 
příslušného orgánů členského státu může Eurojust, v souladu se svými cíly, doplňkově 
pomáhat i při vyšetřování a stíhání dalších forem trestné činnosti. Europol je příslušný 
pro organizovanou trestnou činnost, terorismus a další formy závažné trestné činnosti 
uvedené v příloze rozhodnutí 2009/371/SVV, které se týkají dvou nebo více členských 
států takovým způsobem, který vzhledem k rozsahu, významu a následkům trestných 
činů vyžaduje společný postup členských států.“144 Mezi zmíněné další formy trestné 
činnosti patří nedovolený obchod s drogami, nezákonná činnost související s praním 
špinavých peněz, trestná činnost spojená s jadernými a radioaktivními látkami, 
nezákonné převaděčství přistěhovalců, obchodování s lidmi, vražda, těžké ublížení na 
zdraví, únos, nezákonné omezování osobní svobody a braní rukojmí, rasismus 
a xenofobie, podvody, vydírání a vymáhání peněz za ochranu, korupce, počítačová 
trestná činnost, padělání peněz a platebních prostředků a další oblasti. 
 Základní úkoly Eurojustu určuje čl. 3 rozhodnutí Rady 2009/426/SVV, které 
mění původní rozhodnutí 2002/187/SVV. Patří mezi ně podporování a zdokonalování 
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koordinace příslušných orgánů členských států při vyšetřování a stíhání vedeném ve 
členských státech, zdokonalování další spolupráce, zejména usnadňování vyřizování 
žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, a jiné podporování příslušných orgánů 
členských států s cílem zvýšit účinnost jejich činnosti při vyšetřování a stíhání. 
„K dosažení cílů Eurojustu jsou stanoveny úkoly, které Eurojust plní buď 
prostřednictvím národních členů, nebo jako kolegium.“145 V tom, že veškeré úkoly 
neplní Eurojust samostatně, bývá spatřována jeho smíšená povaha a bývá považován za 
orgán mezivládní povahy především z důvodu, že Eurojust může vůči vnitrostátním 
orgánům působit pouze nepřímo pomocí národních členů. Pravomoci národních členů 
se podle rozhodnutí Rady 2009/426/SVV dělí do více kategorií. Mezi běžné pravomoci 
podle čl. 9b rozhodnutí Rady spadá oprávnění obdržet, předat, usnadnit a poskytnout 
dodatečné informace a provést navazující činnosti v souvislosti s výkonem žádostí 
a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně nástrojů uvádějících v účinek zásadu 
vzájemného uznávání. „O výkonu této pravomoci je příslušný vnitrostátní orgán 
neprodleně uvědomen.“146 Mezi pravomoci vykonávané se souhlasem příslušného 
vnitrostátního orgánů spadá podle čl. 9c rozhodnutí Rady vydávání, doplňování 
a vykonávání žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně nástrojů uvádějících 
v účinek zásadu vzájemného uznávání, nařizování vyšetřovacích opatření ve svém 
členském státě, která byla označena za nezbytná na koordinačním zasedání s cílem 
poskytnout pomoc příslušným vnitrostátním orgánům. Do pravomoci vykonávané 
v naléhavých případech se řadí podle čl. 9d rozhodnutí Rady schvalování 
a koordinování sledované zásilky ve svém členském státě, vykonávání žádosti 
a rozhodnutí o justiční spolupráci ve vztahu ke svému členskému státu, včetně nástrojů 
uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání, pokud nelze včas určit příslušný 
vnitrostátní orgán nebo se s ním nelze za stejných podmínek spojit. Národní člen je také 
podle čl. 9f stejného rozhodnutí oprávněn účastnit se společných vyšetřovacích týmů. 
Dále může Eurojust skrz národní členy podle čl. 6 rozhodnutí Rady požádat příslušné 
orgány o zahájení vyšetřování nebo stíhání určitých činů, o vyjádření souhlasu s tím, že 
jeden z nich může být v lepším postavení vést vyšetřování nebo stíhání, o koordinaci 
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příslušných orgánů, o sestavení společných vyšetřovacích týmů, o poskytnutí informací, 
přijetí zvláštních vyšetřovacích postupů a případných dalších opatření. Skrz národní 
členy také zajišťuje vzájemnou informovanost vnitrostátních orgánů, pomáhá na žádost 
zajišťovat co nejlepší koordinaci vyšetřování a stíhání a napomáhá zdokonalovat 
koordinaci příslušných orgánů. Spolupracuje a radí se s Evropskou soudní sítí 
a v některých případech pomáhá s vyšetřováním a stíháním jednotlivým členským 
státům. „Pokud Eurojust jedná prostřednictvím kolegia, má obdobně vymezené úkoly 
jako člen. Nemůže však žádat, aby vnitrostátní orgány přijaly zvláštní vyšetřovací 
postupy nebo jiná opatření. Na rozdíl od národních členů však pomáhá Europolu 
a zajišťuje logistickou podporu.“147 
6.1.3 Projekt veřejného žalobce 
 Projekt veřejného žalobce se poprvé objevil již v roce 1997 v dříve zmiňovaném 
Corpus Juris. V roce 2001 byla Evropskou komisí předložena tzv. Zelená kniha 
o trestněprávní ochraně finančních zájmů Evropských společenství a o zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce148. Tento návrh byl přijat se smíšenými pocity a některé 
státy ho zásadně odmítaly. 
 Jak již bylo zmíněno v části věnované Eurojustu, návrh na vytvoření evropského 
veřejného žalobce, který předvídá čl. 86 SFEU, dosud nebyl přijat. „Přitom ani 
Eurojust ani Europol nemá pravomoc nezávisle provádět úkony vyšetřování nebo 
stíhání. Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF má sice mandát k vyšetřování 
podvodů a protiprávního jednání poškozujícího nebo ohrožujícího Evropskou unii, ale 
jeho pravomoci jsou omezeny na správní (nikoliv trestní) vyšetřování.“149  Smlouva 
výslovně počítá s tím, že pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím 
finanční zájmy Evropské unie může Rada zvláštním legislativním postupem formou 
nařízení jednomyslně a po souhlasu Evropského parlamentu vytvořit z Eurojustu Úřad 
evropského veřejného žalobce. V případě, že by nebylo dosaženo jednomyslnosti, může 
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skupina alespoň devíti členských států požádat, aby byl návrh nařízení předložen 
Evropské radě, ve které bude probíhat snaha o dosažení dohody. Pokud nebude dohody 
dosaženo, je presumováno udělení povolení k zavedení posílené spolupráce podle čl. 20 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unie a čl. 329 odst. 1 SFEU. Dále podle SFEU má být Úřad 
evropského veřejného žalobce, případně ve spojení s Europolem, příslušný 
k vyšetřování a stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo 
ohrožujících finanční zájmy Evropské unie a k jejich předvádění před soud. Před 
příslušnými soudy členských států by pak měl evropský veřejný žalobce vykonávat 
úlohu veřejného žalobce v souvislosti se zmíněnými druhy trestných činů. Nařízení by 
mělo vymezit statut Úřadu evropského veřejného žalobce, podmínky pro výkon jeho 
funkcí, procesní pravidla platná pro jeho činnost, jakož i ta, jimiž se řídí přípustnost 
důkazů, a pravidla použitelná pro soudní přezkum procesních úkonů při výkonu jeho 
funkcí. Smlouva také počítá s možností Evropské rady současně nebo následně 
jednomyslně, po obdržení souhlasu Evropského parlamentu a po konzultaci s Komisí, 
přijmout rozhodnutí, kterým rozšíří pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce 
tak, aby zahrnovaly boj proti závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem. 
 Navrhované nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 
COM(2013) 534 obsahuje úpravu Úřadu evropského veřejného žalobce jako instituce 
Evropské unie s decentralizovanou strukturou (vedle toho byly ještě zvažovány další 
varianty, např. založení nové instituce či posílení pravomocí Eurojustu) a s právní 
subjektivitou. „To znamená, že úřad bude vycházet z vnitrostátních justičních systémů. 
Vyšetřování by měl úřad standardně vést prostřednictvím evropských pověřených 
žalobců v členských státech.“150 Za jeho základní úkoly návrh stanoví boj proti trestným 
činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie. Úřad evropského 
veřejného žalobce je podle návrhu příslušný k vyšetřování a stíhání pachatelů 
a spolupachatelů a jejich předvádění před soud, jak už bylo výše sděleno v obecných 
východiscích právní úpravy. Úřad evropského veřejného žalobce řídí vyšetřování, 
dohlíží na jeho průběh a provádí úkony trestního stíhání, včetně odložení případu. Dále 
vykonává před příslušnými soudy členských států úlohu veřejného žalobce u trestných 
činů, ke kterým je příslušen, a podává obžaloby a veškerá odvolání do pravomocného 
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uzavření případu. Podle návrhu by měla být zaručena nezávislost Úřadu evropského 
veřejného žalobce, neboť tento nesmí vyhledávat ani přijímat při výkonu svých 
povinností pokyny od žádné osoby, členského státu či orgánu, instituce nebo jiného 
subjektu Evropské unie. Ty mají zároveň povinnost respektovat jeho nezávislost 
a neovlivňovat výkon jeho úkonů. Struktura navrhovaného Úřadu evropského veřejného 
žalobce má být tvořena evropským veřejným žalobcem, který úřad vede, řídí jeho 
činnost a organizuje jeho práci, jeho zástupci, zaměstnanci, kteří evropskému veřejnému 
žalobci a jeho zástupcům zajišťují podporu při plnění úkolů, a evropskými pověřenými 
žalobci v členských státech (každý členský stát je zastoupen alespoň jedním evropským 
pověřeným žalobcem, který je nedílnou součástí úřadu). Prostřednictvím pověřených 
evropských žalobců v členských státech a za dohledu evropského veřejného žalobce 
provádí Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřování a stíhání s tím, že není 
vyloučen ani výkon pravomocí přímo evropským veřejným žalobcem. Úřad schvaluje 
jednací řád, kterým upravuje organizaci práce a vymezuje obecná pravidla pro 
přidělování případů. 
 Podle návrhu má být evropský veřejný žalobce jmenován Radou prostou 
většinou hlasů se souhlasem Evropského parlamentu na dobu osmi let, která nejde 
prodloužit. Evropský veřejný žalobce je vybírán z osob, které poskytují veškeré záruky 
nezávislosti, způsobilosti k výkonu vysokých justičních funkcí a které mají odpovídající 
zkušenosti jako veřejní žalobci. Evropský veřejný žalobce je odvolatelný Soudním 
dvorem Evropské unie na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise. Postup 
jmenování a odvolávání zástupců evropského veřejného žalobce je obdobný. Evropské 
pověřené žalobce jmenuje na dobu pěti let s možností obnovy evropský veřejný žalobce 
ze seznamu alespoň tří kandidátů způsobilých k výkonu vysokých justičních funkcí 
a majících odpovídající zkušenosti jako veřejní žalobci, včetně nezpochybnitelné 
nezávislosti. Seznam předloží členské státy, popř. dotčené členské státy. Možnost jejich 
odvolání je dána evropskému veřejnému žalobci. 
 Návrh nařízení také obsahuje základní zásady činnosti Úřadu evropského 
veřejného žalobce, který má při výkonu své pravomoci dodržovat práva zakotvená 
v Listině základní práv Evropské unie a zásadu proporcionality. Přestože se vyšetřování 
a stíhání vedená úřadem mají řídit nařízením, musí respektovat i vnitrostátní právní 
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předpisy členského státu, ve kterém se vyšetřování nebo stíhání vede, a to v rozsahu, ve 
kterém není daná věc upravena nařízením. Úřad má výlučnou působnost k vyšetřování 
a stíhání trestných činů proti finančním zájmům Evropské unie s tím, že vykonává svá 
vyšetřování nebo stíhání nestranně a usiluje o získání veškerých souvisejících důkazů, 
ať usvědčujících, nebo vyviňujících. „Úřad má výlučnou působnost k vyšetřování 
a stíhání trestných činů proti finančním zájmům Evropské unie, což si vyžádá další 
harmonizace trestněprávních předpisů členských států. Ještě před předložením návrhu 
nařízení byla navržena směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném 
trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropské unie, která 
definuje podvod poškozující finanční zájmy Evropské unie.“151  Nařízení by mělo založit 
i doplňkovou působnost úřadu na trestné činy, které jsou neoddělitelně spjaty 
s trestnými činy v působnosti úřadu a jejich společné vyšetřování a stíhání je v zájmu 
řádného výkonu spravedlnosti, pokud vycházejí ze stejné skutkové podstaty. Pokud 
trestné činy tyto podmínky nenaplní, je k jejich vyšetřování způsobilý členský stát, 
i když jsou jinak v působnosti úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl 
vykonávat svou výlučnou povinnost ke zmíněným trestným činům, pokud je takový 
trestný čin zcela nebo zčásti spáchán na území jednoho nebo několika členských států, 
nebo spáchán státními příslušníky členských států, zaměstnanci Evropské unie nebo 
členy orgánů Evropské unie. Návrh nařízení obsahuje i podrobný jednací řád pro 
vyšetřování, stíhání a soudní řízení. Obecně se dá konstatovat, že „návrh vychází 
z koncepce jednotného či společného prostoru, který tvoří území všech členských států. 
V tomto prostoru může úřad vykonávat svou pravomoc přímo, aniž by musel užívat 
nástrojů mezinárodní právní pomoci.“152 
 Vzhledem k tomu, jakým způsobem dosud probíhá legislativní proces, který se 
týká tohoto nařízení, není vůbec jisté, zda bude v budoucnu přijato. Některé členské 
státy vyslovily nesouhlas s tímto návrhem „prostřednictvím mechanismu přijetí žluté 
karty v rámci dodržování zásady subsidiarity a zásady proporcionality zavedeného 
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Lisabonskou smlouvou“153, kdy odpůrci nejčastěji argumentují tím, že finanční 
nákladnost projektu evropského veřejného žalobce a jeho udržení není třeba podstoupit 
vzhledem k tomu, že úroveň vyšetřování a stíhání trestných činů je na úrovni členských 
států dostatečná a navíc existují mechanismy evropské policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech, např. Eurojust a Europol, a tak by se Komise měla zaměřit spíše na 
zlepšení úrovně vyšetřování a stíhání v těch členských státech, ve kterých jsou 
neefektivní. Namítána byla i pochybnost přínosu Úřadu evropského veřejného žalobce 
z toho důvodu, že jeho úspěšnost by podle navržené decentralizace systému stejně 
záležela na úspěšnosti vyšetřování a stíhání vnitrostátními orgány. Problematickou se 
zdá také otázka nutnosti rozsáhlé harmonizace trestního práva členských zemí vzhledem 
k vytvoření společného orgánu veřejného žalobce. Komise velmi rychle zareagovala na 
přijetí žluté karty a vydala sdělení, ve kterém informovala o výsledku přezkumu, který 
členské státy při přijetí žluté karty požadovaly. Neshledala, že by návrh na zřízení 
Úřadu evropského veřejného žalobce byl v rozporu se zásadami proporcionality či 
subsidiarity. Lze však předjímat výrazné změny navrhnutého nařízení, protože Komise 
„příslušné vnitrostátní parlamenty zároveň ujistila o tom, že veškeré ostatní uplatněné 
výhrady budou zohledněny při dalším projednávání tohoto návrhu v orgánech Evropské 
unie.“154 V současné době legislativní proces stále probíhá.155 
6.1.4 Sítě justiční spolupráce v trestních věcech - Evropská soudní síť 
 Evropská soudní síť je jednou ze sítí spolupráce zřízených v rámci Evropské 
unie. „Ostatní sítě spolupráce nemají charakter justiční, spíše slouží jako platforma 
k výměně informací, zkušeností a k diskuzi, např. Evropská síť na předcházení trestné 
činnosti, Síť kontaktních míst pro boj proti korupci, Síť kontaktních míst týkajících se 
osob odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.“156 
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„Evropská justiční síť byla zřízena Společnou akcí o vytvoření Evropské justiční sítě 
z 29. 6. 1998, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření  
Evropské justiční sítě (98/428/SVV)“157, která byla nahrazena rozhodnutím Rady 
2008/976/SVV o Evropské soudní síti.  
 „Důvodem ke zřízení Evropské justiční sítě byla nezbytnost dalšího zlepšení 
soudní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, a to zejména v oblasti boje proti 
formám závažné trestné činnosti páchané skutečnými, převážně mezinárodními 
organizacemi.“158 Uvedeným rozhodnutím byla zachována činnost sítě justičních 
kontaktních míst mezi členskými státy Evropské unie tak, jak byla zřízena společnou 
akcí. Evropská soudní síť je tvořena z ústředních orgánů příslušných pro mezinárodní 
justiční spolupráci a z justičních nebo jiných příslušných orgánů majících zvláštní úkoly 
v rámci mezinárodní spolupráce. V každém členském státě má být zřízeno nejméně 
jedno kontaktní místo v souladu s jeho ústavními pravidly, právními tradicemi a vnitřní 
strukturou. „V současné době je na území Evropské unie zhruba 300 takových 
kontaktních míst, Česká republika jich má v současnosti více než 10.“159 Členský stát 
také jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje a vedle něj jmenuje ještě 
technického zpravodaje pro Evropskou soudní síť. 
 Evropská soudní síť slouží podle čl. 3 rozhodnutí 2008/976/SVV k tomu, aby 
usnadňovala vhodné propojení mezi kontaktními místy zřízenými jednotlivými 
členskými státy, pořádala pravidelné schůze zástupců členských států a nepřetržitě 
poskytovala určité množství základních aktualizovaných informací, zejména 
prostřednictvím vhodné telekomunikační sítě. K tomu slouží i kontaktní místa zřízená 
členskými státy. Ta jsou aktivními prostředníky zřízenými za účelem usnadňovat 
justiční spolupráci mezi členskými státy zejména v potírání různých forem závažné 
trestné činnosti a zároveň slouží k nejvhodnějšímu navazování přímých kontaktů. 
Poskytují také nezbytné právní a praktické informace místním justičním orgánům ve 
svém vlastním členském státě, ostatním kontaktním místům a místním justičním 
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orgánům ostatních členských států a podílejí se na organizování odborného vzdělávání 
v oblasti justiční spolupráce a na jeho podpoře ve prospěch příslušných orgánů 
členského státu. Národní zpravodaj odpovídá za záležitosti související s interním 
fungováním sítě, včetně koordinace žádostí o informace a odpovědí poskytovaných 
příslušnými vnitrostátními orgány. Nese hlavní odpovědnost za styk se sekretariátem 
Evropské soudní sítě a vydává na žádost stanovisko k určení nových kontaktních míst. 
Úkolem technického zpravodaje, který rovněž může být kontaktním místem, je 
zajišťování poskytování a aktualizování informací souvisejících s jeho členským státem. 
Evropská soudní síť vedle ostatních forem spolupráce pořádá plenární schůze, na které 
se zvou alespoň tři kontaktní místa z každého členského státu a které se konají 
pravidelně alespoň třikrát ročně. Jejich účelem je umožnit kontaktním místům vzájemné 
poznávání a vyměňování si zkušeností zejména o fungování Evropské soudní sítě a dále 
vytvářet fórum pro diskuzi o praktických a právních obtížích vznikajících členským 
státům v oblasti justiční spolupráce, především s ohledem na provádění opatření 
přijatých Evropskou unií. Zkušenosti nabyté v rámci Evropské soudní sítě jsou 
předávány Radě a Komisi a slouží jako základ pro diskuzi o možných legislativních 
změnách a praktických zlepšeních v oblasti mezinárodní justiční spolupráce. Dále jsou 
konány ad hoc schůze národních zpravodajů (minimálně jednou ročně), na kterých se 
projednávají především administrativní záležitosti Evropské soudní sítě. Obsahem 
informací šířených uvnitř Evropské soudní sítě jsou podle čl. 7 rozhodnutí Rady úplné 
údaje o kontaktních místech, nástroj informační technologie umožňující určit orgán 
příslušný v jiném členském státě pro přijetí a výkon žádosti a rozhodnutí o justiční 
spolupráci, stručné právní a praktické informace a znění významných právních nástrojů. 
Tyto informace podléhají neustálé aktualizaci. Každý členský stát má povinnost 
ověřovat správnost údajů obsažených v systému a informovat sekretariát o aktuálních 
změnách. 
 „Do českého právního řádu bylo rozhodnutí implementováno v poměrně 
nedávné době“160, a to v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve 
věcech trestních. „Osoby, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě, jmenuje 
s jejich souhlasem a odvolává ministr spravedlnosti z řad soudců, státních zástupců 
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nebo zaměstnanců ministerstva, přičemž přihlédne k jejich odborným a jazykovým 
znalostem a zkušenostem.“161 Z těchto osob pak ministr jmenuje národního 
korespondenta pro Evropskou soudní síť, popř. jej odvolává. 
6.1.5 Vztah Evropské soudní sítě a Eurojustu 
 Rozhodnutí 2002/187/SVV zakládající Eurojust stanoví, že Eurojust udržuje 
úzké vztahy s Evropskou soudní sítí, založené na vzájemných konzultacích 
a doplňkovosti. Obdobně tak i z rozhodnutí Rady 2008/976/SVV o Evropské soudní síti 
vyplývá, že pět let souběžné existence Evropské soudní sítě a Eurojustu v době vydání 
rozhodnutí prokázalo potřebu zachovat obě struktury a zároveň nutnost vyjasnit jejich 
vzájemné vztahy. Evropská soudní síť a Eurojust dle čl. 10 tohoto rozhodnutí navzájem 
udržují velmi úzké vztahy, a to především mezi kontaktními místy členského státu, 
národním členem Eurojustu téhož členského státu a národními zpravodaji pro Eurojust 
a Evropskou soudní síť. V zájmu zabezpečení bezproblémové a efektivní spolupráce 
zpřístupňuje Evropská soudní síť Eurojustu centralizované informace a zabezpečené 
telekomunikační spojení, kontaktní místa Evropské soudní sítě, která informují svého 
národního člena o všech případech, které může Eurojust podle jejich mínění řešit lépe 
a národní členové Eurojustu mají možnost na pozvání Evropské soudní sítě účastnit se 
jejích schůzí. „Je tedy zřejmé, že by vzájemný vztah Eurojustu a Evropské justiční sítě 
měl fungovat na principu komplementarity. Přesto se jejich činnost, pokud jde 
o poskytování některých informací, překrývá.“162 
 Naproti tomu „rozdílné prvky Eurojustu a Evropské soudní sítě lze spatřovat 
v právní subjektivitě (Eurojust má právní subjektivitu, Evropská soudní síť nikoliv), 
zaměření spolupráce (Europol se zaměřuje na koordinaci více členských států, 
Evropská soudní síť zprostředkovává nejčastěji justiční spolupráci mezi dvěma 
členskými státy), formálnosti spolupráce (Evropská soudní spolupráce oproti Eurojustu 
používá spíše neformálních způsobů spolupráce), personálním složení (v Evropské 
soudní síti je každý stát tradičně zastoupen větším počtem kontaktních osob, Eurojust 
používá přehlednější systém jednoho zástupce z každého členského státu - národního 
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člena) a pravomocech (zatímco kontaktní body Evropské soudní sítě nejsou nositeli 
žádných pravomocí, národní členové Eurojustu určité pravomoci mají).“163 
6.1.6 OLAF 
 OLAF je zkratka pro Evropský úřad pro boj proti podvodům, který vznikl v roce 
1999 přijetím rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euroatom.  Je následníkem 
Pracovní skupiny pro koordinaci boje proti podvodům UCLAF, která vznikla v rámci 
Generálního sekretariátu Komise už v roce 1988. UCLAF spolupracoval s příslušnými 
národními orgány a poskytoval koordinační pomoc potřebnou k boji s přeshraniční 
podvodnou činností.  Pravomoci UCLAFu byly postupně rozšiřovány na doporučení 
Evropského parlamentu. Samostatně zahájit vyšetřování na základě informací z různých 
zdrojů, např. informací poskytnutých jednotlivými útvary zřízenými v rámci Evropské 
komise, mohl poprvé v roce 1995. V roce 1999 bylo navrženo založení nového orgánu 
pro boj s podvodnou činností, který by měl rozšířené pravomoci. Z tohoto návrhu vzešel 
nezávislý orgán uvnitř Evropské komise, OLAF, tj. Evropský úřad pro boj proti 
podvodům, zřízený výše zmíněným rozhodnutím. V témže roce bylo přijato nařízení 
č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném OLAFem a dohoda o vnitřních vyšetřováních 
v institucích Evropské unie. „V roce 2013 pak OLAF prošel drobnou reformou 
související jednak s novým nařízením164 o vyšetřování prováděném OLAFem, jednak 
s fungováním úřadu.“165 
 Z rozhodnutí 1999/352/ES vyplývá, že mezi základní úkoly úřadu patří 
vykonávání pravomocí Komise, pokud jde o provádění vnějších správních vyšetřování 
za účelem posílení boje proti podvodům, korupci a veškeré jiné protiprávní činnosti 
poškozující finanční zájmy Evropské unie, jakož i proti jakýmkoliv jiným činům nebo 
jednáním hospodářských subjektů porušujícím předpisy Evropské unie. Úřad je také 
podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí pověřen prováděním vnitřních správních vyšetřování za 
účelem boje proti podvodům, korupci a veškeré jiné protiprávní činnosti poškozující 
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finanční zájmy Evropské unie a vyšetřováním závažných činů souvisejících s výkonem 
odborné činnosti, které mohou představovat porušení povinností úředníky 
a zaměstnanci Evropské unie, jež může vést k disciplinárnímu a popřípadě i trestnímu 
řízení, nebo porušení obdobných povinností členy orgánů a institucí, řídícími 
pracovníky nebo zaměstnanci orgánů, institucí a jiných subjektů, na které se nevztahuje 
služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Vedle toho 
může Komise nebo jiný orgán, instituce nebo subjekt pověřit úřad vyšetřováním 
v jiných oblastech. Úřad poskytuje pomoc Komisi při spolupráci s členskými státy 
v oblasti boje proti podvodům. Je pověřen rozvíjením koncepce boje proti podvodům, 
přípravou právních a správních podnětů Komise s cílem boje proti podvodům 
a veškerou další operativní činností Komise v této oblasti (tzn. zejména vytvořením 
nezbytné infrastruktury, zajišťováním shromažďování a analýzy informací, 
poskytováním technické pomoci jiným orgánům, institucím a subjektům, zejména 
v oblasti školení). Úřad je v přímém spojení s policejními a justičními orgány. 
Vykonává své pravomoci nezávisle bez vyžádání, ani přijímání pokynů od Komise, 
vlády nebo jiného orgánu, instituce nebo subjektu. 
 OLAF je jako součást Evropské komise financován ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. Zřizuje si dozorčí výbor, který vykonává pravidelnou kontrolu plnění 
vyšetřovací funkce. Skládá se z pěti nezávislých osob, které nepatří k úřadu a které mají 
zkušenosti z vysoké soudní, vyšetřovací nebo podobné funkce související s oblastmi 
činnosti úřadu, jmenovaných vzájemnou dohodou Evropského parlamentu, Rady 
a Komise na pětileté funkční období bez možnosti opětovného jmenování. Vedle 
dozorčího výboru je v čele OLAFu generální ředitel. Je jmenován Komisí v součinnosti 
s Evropským parlamentem a Radou na dobu sedmi let s možností jednoho opětovného 
jmenování do funkce.  Ředitel je odpovědnou osobou za vyšetřování. 
 V rámci OLAFu je v nařízení č. 883/2013 rozlišováno vnější a vnitřní správní 
vyšetřování, kdy správním vyšetřováním se rozumí všechny inspekce, kontroly a jiná 
opatření prováděná úřadem za účelem dosažení základních cílů OLAFu. Tyto cíle jsou 
vymezené v čl. 1 nařízení č. 883/2013. Patří mezi ně vykonávání pravomoci týkající se 
vyšetřování svěřené Komisi příslušnými akty Evropské unie nebo příslušnými 
dohodami o spolupráci a vzájemné pomoci, které Evropská unie uzavřela se třetími 
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zeměmi a mezinárodními organizacemi za účelem posílení boje proti podvodům, 
úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Evropské 
unie. Úřad také zajišťuje pomoc Komise členským státům při organizování úzké 
a pravidelné spolupráce mezi jejich příslušnými orgány za účelem koordinace jejich 
opatření zaměřených na ochranu finančních zájmů Evropské unie před podvody. 
Přispívá také k vytváření a rozvoji metod prevence a boje proti podvodům, úplatkářství 
a jinému protiprávnímu jednání, které ohrožuje finanční zájmy Evropské unie. OLAF 
také podporuje a koordinuje sdílení operačních zkušeností a osvědčených procesních 
postupů. Obecně je nutné poznamenat, že pravomoci OLAFu zahájit vyšetřování nemají 
vliv na pravomoc členských států zahájit trestní stíhání. Ve vnějším vyšetřování 
vykonává OLAF kontroly a inspekce na místě v členských státech a v souladu 
s platnými dohodami o spolupráci v třetích zemích a v prostorách mezinárodních 
organizací.  Vnitřní vyšetřování OLAF provádí uvnitř orgánů, institucí a jiných subjektů 
v oblastech boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoliv jiné nedovolené činnosti 
poškozující finančních zájmy Evropské unie. Dále se zaměřuje na vyhledávání 
závažných skutečností souvisejících s výkonem odborných činností, které by mohly 
znamenat zanedbání povinností ze strany úředníků a zaměstnanců Evropské unie 
a mohly by vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání, nebo zanedbání 
obdobných povinností členy orgánů a subjektů, řídícími pracovníky úřadů a agentur 
nebo zaměstnanci orgánů, subjektů, úřadů a agentur, na které se nevztahuje služební řád 
úředníků, ani pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.  
 Podle čl. 5 nařízení může generální ředitel OLAFu zahájit vyšetřování v případě, 
že existuje dostatečně závažné podezření, které může být založeno i na informacích od 
třetí osoby nebo na anonymních informacích, že došlo k podvodu, úplatkářství či 
jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Evropské unie. Zatímco je 
vnější vyšetřování zahajováno rozhodnutím generálního ředitele úřadu z vlastního 
podnětu nebo na žádost dotčeného člena nebo jakéhokoliv orgánu, instituce nebo jiného 
subjektu Evropské unie, je vnitřní vyšetřování zahájeno rozhodnutím generálního 
ředitele úřadu z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů, ve kterých má vyšetřování probíhat, nebo na žádost členského státu. 
Samotné vyšetřování, které probíhá po dobu přiměřenou okolnostem a složitosti případu 
bez přerušení, řídí generální ředitel úřadu a vedou ho zaměstnanci úřadu, které určil. 
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Členské státy mají povinnost zajistit, aby příslušné orgány poskytovaly zaměstnancům 
úřadu během vyšetřování nezbytnou pomoc. Nařízení zakládá povinnost pro orgány, 
subjekty, úřady a agentury neprodleně úřadu sdělit veškeré informace o oblasti jeho 
působnosti. Závěrem vyšetřování je vypracování zprávy, která obsahuje právní základ 
pro vyšetřování, procesní úkony, zjištěné skutečnosti a jejich předběžnou právní 
kvalifikaci, odhadovaný finanční dopad, dodržení procesních záruk a závěry 
vyšetřování včetně doporučení ředitele k přijetí dalších opatření. Tato zpráva je předána 
příslušnému orgánu členského státu, pokud se jedná o vnější vyšetřování. Po skončení 
vnitřního vyšetřování je tento dokument, popř. další související dokumenty, předán 
dotčenému orgánu, subjektu, úřadu nebo agentuře. Tento subjekt z něj musí vyvodit 
důsledky (disciplinární a právní) a uvědomit o nich ředitele úřadu ve stanovené lhůtě. 
 Nařízení také počítá s tím, že v rámci své činnosti spolupracuje OLAF s jinými 
orgány, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Čl. 13 nařízení se týká 
spolupráce s Eurojustem a Europolem a možností uzavírání správních ujednání ohledně 
výměny operačních, strategických nebo technických informací, včetně osobních údajů 
a utajovaných informací a na požádání i zpráv o pokroku. Čl. 14 nařízení zahrnuje 
uzavírání obdobných správních ujednání (bez problematiky osobních údajů 
a utajovaných informací) s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodních organizací. 
6.1.7 Společné vyšetřovací týmy 
 Společné vyšetřovací týmy jsou „zakládané na základě čl. 13 Úmluvy 
o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie z roku 2000, 
popř. na základě rámcového rozhodnutí Rady166 z 13. 6. 2002, které je obdobné svým 
obsahem“167. Na základě čl. 1 rámcového rozhodnutí jsou vytvářeny vzájemnou 
dohodou o vytvoření společného vyšetřovacího týmu příslušnými orgány dvou nebo 
více členských států Evropské unie pro určitý účel a na omezené období. Toto období je 
možné prodloužit dohodou všech stran. „Společného vyšetřovacího týmu se může 
účastnit i třetí země, pokud se tak dohodnou všechny ostatní strany dohody.“168 Složení 
                                                           
166 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV o společných vyšetřovacích týmech. 167 Joint Investigation Teams: Funding by Eurojust.Eucrim [online]. 2009(3) [cit. 2016-03-09]. Dostupné 
z: https://eucrim.mpicc.de/archiv/eucrim_09-03.pdf, str. 23. 168 Joint investigation teams (JITs) [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989. 
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týmu pak určuje právě uzavřená dohoda. Týmy jsou vytvářeny především k vyšetřování 
trestných činů některým členským státem, pokud to vyžaduje obtížnost a náročnost 
vyšetřování se vztahem k jiným členským státům, popř. pokud více členských států 
vede vyšetřování trestných činů, u kterých okolnosti případu vyžadují koordinovanou 
a sladěnou činnost v dotčených členských státech. O vytvoření společného 
vyšetřovacího týmu může požádat kterýkoliv z dotčených členských států. 
 Společný vyšetřovací tým je nasazován na území členských států za splnění 
určitých podmínek. Ty obsahuje čl. 1 odst. 3 rámcového rozhodnutí. Vedení týmu 
vykonává zástupce příslušného orgánu činného v trestním řízení z členského státu, 
v němž je tým nasazen.  Tým vykonává své činnosti vždy v souladu s právními předpisy 
členského státu, v němž je nasazen, a členové týmu vykonávají své úkoly pod vedením 
výše zmíněné osoby.  Členský stát činí potřebná organizační opatření k usnadnění 
činnosti společného vyšetřovacího týmu. Vyslaní členové mají právo se účastnit 
jednotlivých vyšetřovacích úkonů. Rámcové nařízení také počítá s rozšířením ochrany 
na osoby, které jsou členy vyšetřovacího týmu, ale pochází z jiného členského státu než 
z toho, na jehož území je tým nasazen, tzv. členové vyslaní k týmu. Je jim poskytována 
ochrana jako úředním osobám z členského státu, na jehož území je tým nasazen. Vedle 
toho za jakoukoliv škodu, kterou způsobí při své činnosti, odpovídá členský stát, 
v němž jsou nasazeni. 
 Od července 2009 jsou společné vyšetřovací týmy finančně podporovány 
Eurojustem169. Členové Eurojustu, Europolu, Evropské soudní sítě nebo OLAFu se 
mohou podílet na činnosti týmů, pokud tak stanoví přijatá dohoda.  V rámci podpory 
projektu společných vyšetřovacích týmů byla přijata celá řada dokumentů ve snaze 
ulehčit jejich zakládání a využívání, neboť převažovaly obavy z finanční a organizační 
nákladnosti projektu, např. Modelová dohoda o společných vyšetřovacích týmech 
a Manuál pro společné vyšetřovací týmy170. 

                                                           
169Eurojust JITs funding [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Eurojust-JITsFunding/Pages/Eurojust-JITs-
funding.aspx. 170 Příručka společných vyšetřovacích týmů, Model Agreement for setting up a Joint Investigation 
Team[online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-
investigation-teams-989. 
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6.2 Orgány Rady Evropy 
 Vedle výše zmíněných orgánů Evropské unie nelze opomenout některé orgány 
zřízené Radou Evropy, a to především Poradní výbor evropských státních zástupců 
zřízený v roce 2005, který plní úlohu poradního orgánu Výboru ministrů Rady Evropy. 
Jeho cílem je zlepšit koordinaci policejní a justiční spolupráce. Poradní výbor 
evropských státních zástupců navázal a nahradil činnost Konference evropských 
generálních prokurátorů a „významně přispívá k implementaci Doporučení Rec (2000) 
19 o úloze veřejné žaloby v systému trestní justice a představuje klíčový instrument pro 
provádění aktivit směřujících k ustavení standardů veřejné žaloby a principů právního 
státu“171. Činnost poradního výboru se zaměřuje na podporu justiční spolupráce, 
„včetně modernizace Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních a jejích 
dodatkových protokolů, ustavení přímých styků mezi veřejnými žalobci různých států, 
harmonizace vzájemné spolupráce a zvýšení efektivnosti činnosti orgánů veřejné žaloby 
na tomto úseku.“172 Poradní výbor je sestaven ze zástupců členských států. Pořádá 
různě pravidelná setkání pléna či užší setkání pracovní skupiny. Za svou existenci přijal 
výbor několik stanovisek. První stanovisko z roku 2007 bylo zaměřeno na možnosti 
zlepšování mezinárodní spolupráce v trestní oblasti, následovala stanoviska v oblastech 
problematiky alternativ trestního stíhání, úloze státních zastupitelství v netrestní oblasti 
působnosti, vztahu mezi soudci a veřejnými žalobci, úloze veřejné žaloby a systému 
soudnictví nad mládeží a vztahu mezi státními zástupci a vězeňskou správou. Vedle 
tohoto výboru existuje v Radě Evropy celá řada dalších orgánů, které jsou většinou 
zaměřeny na menší úseky specifické problematiky, např. Výbor expertů Rady Evropy 
pro mediaci v trestních věcech, Výbor expertů Rady Evropy v úloze veřejné žaloby, 
Výbor expertů Rady Evropy k trestním problémům a Výbor expertů Rady Evropy pro 
boj proti praní špinavých peněz. 

                                                           
171 Poradní výbor evropských prokurátorů [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/index.php/cs/mezinarodni-spoluprace/poradni-vybor-evropskych-prokurator. 172Poradní výbor evropských prokurátorů [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/index.php/cs/mezinarodni-spoluprace/poradni-vybor-evropskych-prokurator. 
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7. Závěr diplomové práce 
 Cílem této diplomové práce bylo zpracování uceleného přehledu historického 
vývoje europeizace trestního práva procesního, zhodnocení vlivů Rady Evropy 
a Evropské unie na právní řády členských států, analýza nejdůležitějších právních 
institutů v rámci trestního práva procesního, které v této oblasti postupně vznikaly 
a které byly implementovány do právních úprav trestního práva procesního jednotlivých 
členských států, a využití nabytých poznatků k posouzení významu a aktuálnosti 
europeizace trestního práva. 
 Pro posouzení významu a aktuálnosti europeizace trestního práva procesního 
bylo nejprve nutné definovat europeizaci, některé základní pojmy a stanovit vývojové 
linie europeizace. Pro plné pochopení myšlenky europeizace bylo také zapotřebí podat 
ucelený přehled historického vývoje od úplných počátků a zrodu myšlenky sbližování 
právních řádů k boji s přeshraniční kriminalitou a prvních neúspěšných pokusů (např. 
návrhy univerzální trestního zákoníku, Corpus Juris a unifikační snahy v některých 
mezinárodních organizacích), přes vytváření prvních právních nástrojů a uplatňování 
principu mezistátní spolupráce, založení Rady Evropy a Evropských společenství až po 
současnost a uplatňování zásady nadstátní spolupráce v některých právních vztazích. 
Z analýzy historického vývoje vyplynulo, že proces europeizace neprobíhal a dosud 
neprobíhá za úplné shody všech států. Naopak zejména v minulosti bylo velmi obtížné 
dosáhnout dohody mezi státy ohledně podoby právní úpravy sbližování či unifikace 
trestního práva. Vždy však byla myšlenka alespoň částečné harmonizace trestního práva 
chápána pozitivně s jasným důvodem boje proti přeshraniční a organizované 
kriminalitě, který by nemohl být veden efektivně jedním státem. Zároveň nikdy úplně 
nezanikly snahy o sbližování a usnadnění policejní a justiční spolupráce v trestních 
věcech. 
 K dosažení cíle diplomové práce bylo rovněž potřeba zaměřit se na oblast 
ochrany lidských práv v Radě Evropy a v Evropské unii. Ochrana lidských práv 
založená na Evropské úmluvě a Listině základních práv Evropské unie totiž přináší 
celou řadu práv zasahujících do procesu europeizace a chránících jednotlivé osoby, jako 
např. obviněného, podezřelého nebo oběť trestného činu. Vedle toho stanoví ochrana 
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lidských práv jasné limity pro právní nástroje, které mohou být přijaty Radou Evropy, 
Evropskou unií a jejich členskými státy. V této části diplomové práce bylo nutné 
věnovat pozornost také soudním orgánům, které vykládají a aplikují výše uvedené 
právní instrumenty, tj. Evropskému soudu pro lidská práva a Soudnímu dvoru Evropské 
unie, a vztahu mezi nimi. Přestože by se jejich vztah mohl zdát na první pohled 
harmonický, je založen neformálně na judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 
a presumpci rovnocenné ochrany práv. V oblasti europeizace trestního práva se však 
vztah těchto soudních institucí komplikuje judikaturou Soudního dvora Evropské unie, 
který se za určitých okolností a kvůli ochraně zvláštní povahy a speciálních 
charakteristik práva Evropské unie distancuje od klauzule konformity, tj. od povinnosti 
následovat judikaturu Evropského soudu pro lidská práva k dodržení stejného obsahu 
srovnatelných práv v Evropské úmluvě a Listině základních práv Evropské unie. Vztah 
Rady Evropy a Evropské unie a jejich orgánů tak dosud není vyjasněn a v budoucnosti 
bude pravděpodobně nutné přijmout novou právní úpravu, která tyto konflikty vyřeší 
ještě před přistoupením Evropské unie k Evropské úmluvě. Na druhou stranu je 
v současné době možné vidět i některé prvky právní úpravy těchto institucí, které se 
doplňují.  
 Následně byl pro rozpoznání významu a aktuálnosti europeizace trestního práva 
důležitý rozbor vybraných právních nástrojů. Diplomová práce se soustředila především 
na některé instituty Evropské unie a jejich připravované změny, a to především na 
evropský zatýkací rozkaz, evropský důkazní příkaz, evropský konfiskační příkaz 
a připravovaný evropský vyšetřovací příkaz. Výsledky rozboru ukázaly, že přestože 
není současná právní úprava ideální a trpí celou řadou problémů, např. přílišnou 
roztříštěností či nedostatkem ochrany práv podezřelého či obviněného, existují v oblasti 
europeizace trestního práva snahy tuto situaci změnit a v současné chvíli je 
projednávána celá řada legislativních návrhů ke změnám právních předpisů 
a institucionálního zajištění europeizace. Jednotlivé právní instrumenty také svědčí 
o tom, že jsou na území Evropy různé právní systémy, a tak i přes uplatnění zásady 
vzájemného uznávání rozsudků a jiných soudních rozhodnutí a důvěry v právní řády 
jiných členských států nejsou státy ochotny připustit některé zásahy do státní 
suverenity. Pokud by k takovým zásahům mělo dojít, popř. pokud by měly být 
prolomeny tradiční zásady trestního práva jako zásada speciality či oboustranné 
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trestnosti, může se tak zpravidla stát pouze u taxativně vymezených trestných činů, 
které svou závažností odpovídají povaze zásahu do státní suverenity, např. u SPÚ je 
uplatnění vybraných institutů policejní spolupráce v trestních věcech bez předchozího 
souhlasu druhého státu omezeno výčtem trestných činů, jehož rozsah závisí na míře 
zásahu do státní suverenity.   
 Vedle spolupráce na úrovni státních orgánu probíhají i snahy usnadnit žádosti 
o právní pomoc jednotlivcům, např. prostřednictvím Evropského soudního atlasu 
v trestních věcech, který byl zřízen Evropskou soudní sítí k usnadnění zjišťování 
místního příslušného orgánu k žádosti o vzájemnou právní pomoc a zřízení rychlého 
a účinného kanálu pro přímé předávání žádostí.173 Závěrem diplomové práce lze 
konstatovat, že europeizace trestního práva představuje významný a aktuální proces, 
který bude probíhat i v budoucnosti. 
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9. Abstrakt 
Diplomová práce nazvaná „Europeizace trestního práva“ se zaměřuje na 

sledování sbližování trestního práva procesního jednotlivých států Evropy pod vlivem 
Evropské unie a Rady Evropy. Europeizace trestního práva je procesem vytváření 
společných evropských standardů na úrovni trestního práva hmotného i trestního práva 
procesního. 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. V úvodní první kapitole 
jsou  definovány základní pojmy, např. europeizace trestního práva, evropské trestní 
právo a vymezeny některé základní problémy s upozorněním na hlavní vývojové linie 
europeizace. Druhá kapitola poskytuje ucelený přehled historického vývoje procesu 
europeizace trestního práva a vývoje policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 
V rámci této kapitoly je popsán sled vzniku myšlenky sbližování právní úpravy 
trestního práva jednotlivých států Evropy s důrazem na vliv Rady Evropy a Evropské 
unie na trestní právo procesní.  Obsahem je dále porovnání vznikajících právních 
institutů těchto mezinárodních organizací a upozornění na možné problematické oblasti. 
Třetí kapitola diplomové práce se zaměřuje na otázku ochrany lidských práv, která je 
úzce spjata s procesem europeizace trestního práva a s trestním právem obecně. 
Součástí je rovněž zhodnocení jejího vlivu na europeizaci a s tím související možný 
střet mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva. 
Čtvrtá kapitola popisuje vybrané právní nástroje přijaté především v Evropské unii, 
např. evropský zatýkací rozkaz, evropský důkazní příkaz a evropský konfiskační příkaz. 
Diplomová práce se v této části také zaměřuje na problematiku základních procesních 
práv obviněného a ochrany obětí trestných činů. V poslední páté kapitole jsou shrnuty 
poznatky o orgánech a institucích policejní a justiční spolupráce, např. o Europolu, 
Eurojustu a OLAFu. 

Cílem diplomové práce je představit problematiku europeizace trestního práva 
a zpracovat ucelený přehled a rozbor nejdůležitějších institutů přijatých na úrovni Rady 
Evropy a Evropské unie v rámci trestního práva procesního. Z obsahu diplomové práce 
vyplývá, že zatímco se náhled na europeizaci trestního práva měnil v čase spolu 
s vnímáním postavení mezinárodního práva, jednotlivé státy vždy dosahovaly dohody 
ohledně nutnosti sbližovat právní řády k potlačování především přeshraniční 
a organizované kriminality. 
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Abstract 
Thesis entitled „Europeanisation of criminal law“ focuses on the approximation 

of procedural criminal law of European countries under the influence of the European 
Union and the Council of Europe. Europeanisation of criminal law is a process of 
adopting common European standards for substantive and procedural criminal law. 

The thesis is divided into five main chapters. First, introductory, chapter defines 
basic terms, e.g. europeanisation of criminal law, European criminal law, and points out 
some of the basic issues with the attention to main development lines of 
europeanisation. Second chapter provides a comprehensive overview of the historic 
development of europeanisation of criminal law and the development of police and 
judicial cooperation in criminal matters. This chapter describes the progress of the idea 
of approximation of criminal law of European countries with the emphasis on the 
influence of the Council of Europe and the European Union upon procedural criminal 
law. It also contains the comparison of legal instruments of these international 
organisations and points out possible linked issues. Third chapter of the thesis is aimed 
at the protection of the human rights that is closely connected with the process of 
europeanisation of criminal law and criminal law in general. It also evaluates the 
influence of the protection of human rights on the process of europeisation and possible 
conflict between the European Court of Human Rights and the Court of Justice of 
European Union. Fourth chapter examines selected legal instruments adopted mostly in 
the European Union, e.g. European arrest warrant, European evidence warrant and 
European confiscation order. The thesis in this chapter also focuses on the fundamental 
rights of the accused and the protection of victims of crime. The last, fifth, chapter 
summarises the findings about authorities and bodies of police and judicial cooperation 
in criminal matters, e.g. about Europol, Eurojust and OLAF. 

The thesis aims to introduce the issues of europeanisation of criminal law and 
prepare a comprehensive overview and analysis of the most important legal instruments 
adopted in the Council of Europe and the European Union in the area of procedural 
criminal law. The contents of the thesis informs that while the view of europeanisation 
of criminal law has been changing in time, countries have always agreed on the 
necessity to approximate the legal systems to enable effective combat against cross-
border and organized crime. 
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