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Workshop Academy of European Law (ERA)
22.06.-23.06.2012

Praha

Justičná spolupráca v trestných veciach s akcentom
na Európsky zatýkací rozkaz a príkaz na zaistenie dôkazov 

a zaistenie majetku.

Prípadové štúdie

JUDr.  Marek Kordík, LL.M., PhD.
Compliance consultant v súkromnom sektore
Vedecko-výskumný pracovník
Katedra Trestného práva, Kriminológie a Kriminalistiky
PFUK v Bratislave
marek.kordik(at)flaw.uniba.sk

Právne predpisy

• Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“);
• Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „TP“);
• Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“)
• Zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEZR“);
• Zákon č. 650/2005 Z.z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazu v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 

Z.z., Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov;(ďalej len ZVPZMD)

• Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov;
• Dohovor, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda z 14. JÚNA 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, 

Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach  (ďalej len 
„Schengenský dohovor“)

• Nariadenie Ministra vnútra SR č. 51/2009 o Štatúte organizácie INTERPOL schválený  25. valným zhromaždením krajín vo Viedni 
a účinná od 13. 6. 1956 v znení neskorších dodatkov;

• Rámcové rozhodnutie Rady č. 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi (ďalej len Rámcové rozhodnutie o EZR); 

• Vyhlásenie Francúzska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 2003); 
• Vyhlásenie Talianska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 2003); 
• Vyhlásenie Rakúska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 2003);
• oznámenie MZV č. 222/2005 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Českej republike; 
• oznámenie MZV č. 558/2004 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Rakúskej republike;
• oznámenie MZV č. 559/2004 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Poľskej republike;
• Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú.v. 

EÚ L 196, 2.8.2003).
• Rozhodnutie Rady č. 2009/935/SVV ktorým sa určuje zoznam krajín, s ktorými EUROPOL uzavrie dohody
• RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a 

justičnej spolupráce v trestných veciach
• Rozhodnutie Rady 2009/934/SVV, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy EUROPOLU s jeho partnermi vrátane 

výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností;
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Skutkový stav:

(9.30-11.00, 90 Min.) 

A.  Vydanie EZR a prevzatie osoby;
Uvedený priebeh udalostí, mená a právna kvalifikácia sú vymyslené a ich podobnosť so skutočnými osobami alebo skutkami je 

čisto náhodná. Určité aspekty prípadovej štúdie však vychádzajú z reálnej skúsenosti autora resp. z prípadov, s ktorými sa vo svojej 
praxi stretol. 

• Sudca pre prípravné konanie z OS BA 1 vydal dňa 01.04.2011 v zmysle §5 ods.1  ZEZR na návrh prokurátora 
európsky zatýkací rozkaz na obv. slovenského občana Jána Kováča z trestného činu nedovolenej výroby 
omamných látok a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa 
§172 ods. 2 TZ (sadzba: 10-15 rokov), ktorého sa mal dopustiť dňa 1.4.2001.

• V priebehu prípravného konania prokurátor dospel k záveru, že skutkový stav je objasnený dostatočné a 
odôvodňuje podanie obžaloby v zmysle §234 ods.1 TP. Prokurátor podal obžalobu spoločne s návrhom na 
konanie proti ušlému podľa §360 TP dňa 01.01.2012.  Predseda senátu OS BA 1 opatrením z 01.02.2012 
začal viesť hlavné pojednávanie v danej trestnej veci proti ušlému Jánovi Kováčovi v zmysle §360 a nasl. TP.

• Dňa 01.03.2012 zadržala rakúska polícia na základe vydaného EZR sudcom pre prípravné konanie 
z 01.04.2011 obv. Jána Kováča vo Viedni (Rakúsko), kde sa Ján Kováč zdržiaval od roku 2001, pričom je proti 
nemu v Rakúsku vedené trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Rakúske justičné orgány kontaktovali 
cestou národných ústrední SIRENE v zmysle čl. OS BA 1. V zmysle §5 ods.9 ZEZR sudca ktorý EZR vydal, 
zabezpečil preklad EZR do nemeckého jazyka a zaslal ho cestou Národnej ústredne SIRENE do Viedne 
a informoval príslušného prokurátora a senát o tom, že táto osoba bola zadržaná.

• Justičné orgány Rakúskej republiky v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy odovzdanie povolili s tým, že 
obv. Ján Kováč sa nevzdal zásady špeciality v zmysle čl. 27 ods.2 Rámcového rozhodnutia o eurozatykači. 
Dňa 30.5.2012 bol obv. Ján Kováč vydaný z Rakúskej republiky na trestné stíhanie na Slovensko pre trestné 
činy uvedené v EZR zo dňa 01.04.2012, ktorý vydal sudca pre prípravné konanie OS BA1. 

• Dňa 01.06.2012 sudca, ktorý EZR zo dňa 01.04.2012 vzal obv. Jána Kováča v zmysle §1 ods.2 ZEZR 
s poukazom na ustanovenie §73 ods.4 TP a 494 ods.1 TP  do väzby, nakoľko podľa neho sú u obvineného 
dané dôvody väzby podľa §71 ods.1, písm.a) TP (tzv. preventívna väzba). Sudca taktiež uznesením odmietol 
nahradiť väzbu peňažnou zárukou v zmysle §81 ods.1 TP

• Senát OS BA 1 prestal konať proti obv. Jánovi Kováčovi ako proti ušlému v zmysle §360 a nasl. TP 
a zopakoval tie dôkazy na hlavnom pojednávaní, ktoré sa vykonali v neprítomnosti obž. Jána Kováča a bolo 
možné ich zopakovať a pokračoval v konaní ďalej podľa všeobecných ustanovení. Súčasne spojil toto 
konanie s ďalšou trestnou vecou vedenou voči obž. Jánovi Kováčovi pre trestný čin nedovolenej výroby 
omamných látok a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa 
§171 TZ ods.1 (sadzba: do 3 rokov), ktorého sa mal dopustiť 01.04.2002. Následne bol obž. Ján Kováč 
odsúdený na 18 rokov trestu odňatia slobody za uplatnenia asperačnej zásady.

Otázky

• Aké sú úlohy obhajcu obžalovaného pri zabezpečovaní jeho práv na Slovensku?
• Vyhodnoťte postup rakúskych justičných orgánov? Ako mali postupovať, má nejaký 

význam skutočnosť, že sa obv. Ján Kováč zdržiava od roku 2001 v Rakúsku a že je 
tam trestne stíhaný? Čo znamená zdržiava sa? Sú rakúske justičné orgány povinné 
skúmať tieto otázky?

• Vyhodnoťte postup sudcu pre prípravné konanie OS BA1, ktorý EZR vydal a jeho 
následnú realizáciu?

– Bolo nutné prekladať EZR do nemeckého jazyka?
– Je EZR vydaný v prípravnom konaní v platnosti aj po podaní obžaloby?
– Postupoval správne sudca pre prípravne konanie, keď rozhodol o prevzatí osoby a o jej vzatí do 

väzby? Vyhodnoťte postup senátu OS BA1 ?
• Postupoval senát OS BA 1 v súlade so zákonom ak spojil uvedené dve konania obž. 

Jána Kováča do jedného spoločného konania? Čo mal slovenský súd skúmať?
• Aký je procesný postup v prípade, že by obv. Jána Kováča zatkli v Tirane 

(Albánsko)?
• Po vykonaní trestu bol J.Kováč opakovane zadržaný z dôvodu, že je na neho vydaný 

EZR sudcom pre prípravné konanie zo dňa 01.04.2011 pre skutok, ktorého sa 
dopustil 01.04.2001. Aký by Ste zvolili postup?
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Skutkový stav:

(11.30-13.00, 90 Min.) 

B.  Vykonanie EZR a odovzdanie osoby do cudziny;

•

• Na hraničnom prechode Jarovce bol dňa 01.04.2012 zadržaný španielsky štátny občan Iban Hernandez na základe 
európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý vydal sudca Špeciálneho súdu v Madride (Španielsko) dňa 01.04.2011, 
nakoľko menovaný je odsúdený za  tri skutky zločinu terorizmu spáchaných od 01.01.2001 do 01.04.2004 a jeden 
skutok prečinu falšovania neverejnej listiny, ktorého horná hranica trestnej sadzby je 2 mesiace trestu odňatia 
slobody, za ktorý mu bol uložený spoločný trest v trvaní 20 rokov . Prokurátor KP BA podal v lehote 48 hodín od 
zadržania návrh na vzatie zadržanej osoby do predbežnej väzby v zmysle §13 ods.2 ZEZR. Sudca KS BA v lehote 48 
hodín od dodania osoby súdu rozhodol o jej vzatí do predbežnej väzby v zmysle §15 ods. 2 ZEZR, ktorá začala 
plynúť od 4.4.2012.

• Prokurátor KP BA začal bezodkladne predbežné vyšetrovania, aby zistil či sú dané podmienky pre vykonanie EZR. 
V priebehu trvania predbežnej väzby dňa  v zmysle §15 ods.5 ZEZR bol doručený originál EZR preloženého do 
slovenčiny na základe čoho podal prokurátor návrh na vzatie do vydávacej väzby podľa §15 ods.6 ZEZR. Po 
preštudovaní EZR prokurátor zistil, že síce príkaz vydal súd, avšak na žiadosť protiteroristickej brigády Spravodajskej 
služby Španielskeho kráľovstva. Prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie nariadil termín výsluchu osoby, 
ktorá má byť odovzdaná. Obsahom výsluchu sú úkony a skutočnosti obsiahnuté v §19 ods.2, ods.3 a ods.4 ZEZR. 
Prokurátor  Zadržaný so svojim vydaním nesúhlasí a nevzdal sa zásady špeciality. Na základe výsledku predbežného 
vyšetrovania prokurátor KP dospel k záveru, že vydanie je prípustné a podal návrh na vykonanie EZR v zmysle §22 
ods.1 ZEZR dňa 01.05.2012. Osoba, ktorá má byť odovzdaná požiadala cestou svojho právneho zástupcu, aby sa vo 
veci konalo verejné zasadnutie a súčasne sa vyjadril k predmetnému odovzdaniu. Senát KS BA rozhodol o výkone 
EZR na neverejnom zasadnutí s tým, že sa vykoná, pretože neexistuje žiaden dôvod na odmietnutie vykonať EZR 
podľa §23 ods.1, alebo §23 ods.2 v nadväznosti na §22 ods.4 ZEZR. Obhajca podal proti uvedenému uzneseniu 
sťažnosť.

• Uvedený priebeh udalostí, mená a právna kvalifikácia sú vymyslené a ich podobnosť so skutočnými osobami alebo 
skutkami je čisto náhodná. Určité aspekty prípadovej štúdie však vychádzajú z reálnej skúsenosti autora resp. 
z prípadov, s ktorými sa vo svojej praxi stretol. 

Otázky

• V čom by spočíval obsah prvého stretnutia s klientom?
• Ako možno zabezpečiť, aby osoba na ktorú je vydaný EZR nebola na 

Slovensku zadržaná ?
• Ako je možné zabezpečiť aby klient nešiel do predbežnej väzby? Je 

možné ponúknuť záruky resp. nahradiť túto väzbu?
• Akým spôsobom a čo treba vysvetliť klientovi pred výsluchom, ktorý 

nariadil prokurátor v rámci predbežného vyšetrovania?
• Čo malo tvoriť náplň predbežného vyšetrovania a výsluchu 

vyžiadanej osoby zo strany prokurátora KP BA? Bolo podanie návrhu 
na vykonanie EZR odôvodnené?

• Postupoval Senát KS BA správne ak rozhodol o výkone EZR iba na 
neverejnom zasadnutí? 

• Postupoval Senát KS BA správne keď rozhodol, že vydanie je 
prípustné?
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Skutkový stav
(14.00-16.00, 120 Min.) 

C.  Vydanie Príkazu na zaistenie dôkazu v EU;

• Prokurátor v prípravnom konaní, ktoré je vedené na Slovenskú požiadal sudcu pre 
prípravné konanie o vydanie príkazu na domovú prehliadku podľa §100 TP bytu č. 
18 na Maria Hilfe Strasse 2, Viedeň, Rakúsko, obv. Jána Kováča z trestného činu 
nedovolenej výroby omamných látok a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa §172 ods. 2 TZ (sadzba: 10-
15 rokov), ktorého sa mal dopustiť dňa 1.4.2001.

• V priebehu prípravného konania prokurátor dospel k záveru, že je odôvodnené 
vydanie uvedeného príkazu. Sudca pre prípravné konanie uvedený príkaz vydal 
v zmysle §100 TP a zaslal ho v zmysle Zákona o vykonaní príkazu 
na zaistenie majetku alebo dôkazu v EU do Rakúska spoločne s osvedčením, ktoré 
bolo prílohou uvedeného príkazu. Osvedčenie bolo vyplnené a preložené. Rakúske 
policajné orgány vykonali v požadovanom byte domovú prehliadku v súlade 
s rakúskym trestným poriadkom na základe príkazu rakúskeho sudcu, počas ktorej 
boli zaistené veci, ktoré boli opísane v samotnom príkaze a v osvedčení 
(technológie, zariadenia a prekurzory na výrobu drog). O priebehu a výsledku 
spísal príslušný policajt záznam, z ktorého vyplýva iba to, aké veci boli zaistené.

• Justičné orgány Rakúskej republiky odovzdali zaistené veci, tieto boli následne 
použité v trestnom konaní proti obv. Jánovi Kováčovi ako dôkaz.

Otázky

• Postupovali rakúske orgány správne pri vykonaní príkazu na zaistenie dôkazu t.j. pri vykonaní 
domovej prehliadky? 

• Sú uvedené zaistené veci použiteľné v ďalšom konaní ako dôkaz? Postupoval prokurátor 
správne, keď použil tieto veci  ako dôkaz?

• Postupoval prokurátor  správne pri podávaní návrhu na vydanie príkazu na domovú 
prehliadku? Postupoval sudca pre prípravné konanie správne po vydaní príkazu na domovú 
prehliadku?
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Skutkový stav
(14.00-16.00, 120 Min.) 

D.  Vykonanie Príkazu na zaistenie dôkazu v EU;

• Spoločnosti IT Services Slovensko (softwarová spoločnosť, ktoré o.i. 
prenajíma poskytuje i internetové služby koncovým užívateľom) bol 
dňa 01.05.2012 doručený príkaz na zaistenie a vydanie počítačových 
údajov, ktorý vydal vyšetrujúci štátny zástupca dňa 01.04.2012 
v Rakúsku na obv. Johna Smitha (občan USA) z trestnej činnosti 
výroby, prechovávania a predaj detskej pornografie podľa rakúskeho 
trestného zákona. Spoločnosť IT services je 100% dcerskou
spoločnosťou IT Services Limited so sídlom vo Washingtone (USA). 
Spoločnosť v rámci svojho kódexu proklamuje maximálne 
zabezpečenie práva na súkromie a ochranu dát ktoré sú jej zverené. 
V zmysle príkazu má spoločnosť uchovať a následne odovzdať 
všetky prevádzkové a počítačové údaje, týkajúce sa počítačovej 
prevádzky obv. v období od 01.04.2011 do 01.04.2012. Prokurátor 
vydal príkaz v zmysle §90 TP  a doručil ho Spoločnosť IT Services
Slovensko, aby ihneď uchovala a následne poskytla uvedené údaje 
v zmysle príkazu.

Otázky

• Postupoval prokurátor správne pri vykonaní príkazu na 
zaistenie dôkazov? 

• Čo by Ste poradili spoločnosti IT Services ako svojmu 
klientovi? Ako by mala spoločnosť postupovať? 

• Posúďte: Spoločnosť IT Services Slovensko sa vyjadrila, že 
bezodkladne uvedené údaje zabezpečiť nevie, najskôr to bude 
možné o 10 pracovných dní. Vzhľadom na túto okolnosť sa 
rozhodol odňať spoločnosti IT Services Slovensko jej servery, 
o čom spísal zápisnicu v zmysle §93 TP.
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Justičná spolupráca v trestných veciach s akcentom 
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Právne predpisy: 
 
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“); 

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „TP“); 

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“) 

Zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEZR“); 

Zákon č. 650/2005 Z.z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazu v Európskej únii a o zmene 

a doplnení zákona č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok a zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;(ďalej len ZVPZMD) 

Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení 

neskorších predpisov; 

Dohovor, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda z 14. JÚNA 1985 uzatvorená medzi vládami štátov 

hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení 

kontrol na ich spoločných hraniciach  (ďalej len „Schengenský dohovor“) 

Nariadenie Ministra vnútra SR č. 51/2009 o Štatúte organizácie INTERPOL schválený  25. valným 

zhromaždením krajín vo Viedni a účinná od 13. 6. 1956 v znení neskorších dodatkov; 

Rámcové rozhodnutie Rady č. 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch 

odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (ďalej len Rámcové rozhodnutie o EZR);  

Vyhlásenie Francúzska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 

2003);  

Vyhlásenie Talianska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 

2003);  

Vyhlásenie Rakúska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 

2003); 

oznámenie MZV č. 222/2005 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Českej republike;  

oznámenie MZV č. 558/2004 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Rakúskej republike;  

oznámenie MZV č. 559/2004 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Poľskej republike; 

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo 
dôkazov v Európskej únii (Ú.v. EÚ L 196, 2.8.2003). 
Rozhodnutie Rady č. 2009/935/SVV ktorým sa určuje zoznam krajín, s ktorými EUROPOL uzavrie dohody 

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov 
spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach 

Rozhodnutie Rady 2009/934/SVV, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy 

EUROPOLU s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností; 

 



 Skutkový stav:
1
 

 
(9.30-11.00, 90 Min.)  
 
A.  Vydanie EZR a prevzatie osoby; 
 
  
Sudca pre prípravné konanie z OS BA 1 vydal dňa 01.04.2011 v zmysle §5 ods.1  ZEZR na návrh 
prokurátora európsky zatýkací rozkaz na obv. slovenského občana Jána Kováča z trestného činu 
nedovolenej výroby omamných látok a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi podľa §172 ods. 2 TZ (sadzba: 10-15 rokov), ktorého sa mal dopustiť dňa 1.4.2001. 
  
V priebehu prípravného konania prokurátor dospel k záveru, že skutkový stav je objasnený dostatočné a 
odôvodňuje podanie obžaloby v zmysle §234 ods.1 TP. Prokurátor podal obžalobu spoločne s návrhom na 
konanie proti ušlému podľa §360 TP dňa 01.01.2012.  Predseda senátu OS BA 1 opatrením z 01.02.2012 
začal viesť hlavné pojednávanie v danej trestnej veci proti ušlému Jánovi Kováčovi v zmysle §360 a nasl. 
TP. 
 
Dňa 01.03.2012 zadržala rakúska polícia na základe vydaného EZR sudcom pre prípravné konanie 
z 01.04.2011 obv. Jána Kováča vo Viedni (Rakúsko), kde sa Ján Kováč zdržiaval od roku 2001, pričom je 
proti nemu v Rakúsku vedené trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Rakúske justičné orgány kontaktovali 
cestou národných ústrední SIRENE v zmysle čl.   OS BA 1. V zmysle §5 ods.9 ZEZR sudca ktorý EZR 
vydal, zabezpečil preklad EZR do nemeckého jazyka a zaslal ho cestou Národnej ústredne SIRENE do 
Viedne a informoval príslušného prokurátora a senát o tom, že táto osoba bola zadržaná. 
 
 Justičné orgány Rakúskej republiky v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy odovzdanie povolili s tým, že 
obv. Ján Kováč sa nevzdal zásady špeciality v zmysle čl. 27 ods.2 Rámcového rozhodnutia o eurozatykači. 
Dňa 30.5.2012 bol obv. Ján Kováč vydaný z Rakúskej republiky na trestné stíhanie na Slovensko pre 
trestné činy uvedené v EZR zo dňa 01.04.2012, ktorý vydal sudca pre prípravné konanie OS BA1.  
 
Dňa 01.06.2012 sudca, ktorý EZR zo dňa 01.04.2012 vzal obv. Jána Kováča v zmysle §1 ods.2 ZEZR 
s poukazom na ustanovenie §73 ods.4 TP a 494 ods.1 TP  do väzby, nakoľko podľa neho sú u obvineného 
dané dôvody väzby podľa §71 ods.1, písm.a) TP (tzv. preventívna väzba). Sudca taktiež uznesením 
odmietol nahradiť väzbu peňažnou zárukou v zmysle §81 ods.1 TP 
 
Senát OS BA 1 prestal konať proti obv. Jánovi Kováčovi ako proti ušlému v zmysle §360 a nasl. TP 
a zopakoval tie dôkazy na hlavnom pojednávaní, ktoré sa vykonali v neprítomnosti obž. Jána Kováča a bolo 
možné ich zopakovať a pokračoval v konaní ďalej podľa všeobecných ustanovení. Súčasne spojil toto 
konanie s ďalšou trestnou vecou vedenou voči obž. Jánovi Kováčovi pre trestný čin nedovolenej výroby 
omamných látok a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa 
§171 TZ ods.1 (sadzba: do 3 rokov), ktorého sa mal dopustiť 01.04.2002. Následne bol obž. Ján Kováč 
odsúdený na 18 rokov trestu odňatia slobody za uplatnenia asperačnej zásady. 
 
  

                                                      
1 Uvedený priebeh udalostí, mená a právna kvalifikácia sú vymyslené a ich podobnosť so skutočnými osobami alebo 

skutkami je čisto náhodná. Určité aspekty prípadovej štúdie však vychádzajú z reálnej skúsenosti autora resp. 

z prípadov, s ktorými sa vo svojej praxi stretol.  



 
  
 

I. Aké sú úlohy obhajcu obžalovaného pri zabezpečovaní jeho práv na Slovensku? 
 

a) Spojiť sa s obhajcom v zahraničí a zistiť stav konania a stav v akom sa nachádza klient; 
b) Spojiť sa s rodinou; 
c) Poskytnúť všetku možnú súčinnosť obhajcovi v zahraničí v záujme ochrany práv klienta; 
d) V prípade potreby vycestovať za klientom a požiadať o návštevu 

a. CCBA ID Card. Medzinárodný preukaz advokáta. www.ccba.eu  
 

II. Vyhodnoťte postup rakúskych justičných orgánov? Ako mali postupovať, má nejaký význam 
skutočnosť, že sa obv. Ján Kováč zdržiava od roku 2001 v Rakúsku a že je tam trestne 
stíhaný? Čo znamená zdržiava sa? Sú rakúske justičné orgány povinné skúmať tieto otázky? 

 
Vyhlásenie Rakúska podľa článku 32 Rámcového rozhodnutia o EZR (Úradný vestník EÚ L 246 z 29. 9. 

2003), ktoré sa vzťahuje na skutky spáchané pred 07.08.2002; 

Rozhodnutie Spolkového Ústavného súdu SRN vo veci Darkazanli 

Rozhodnutie ESD vo veci Kozlowski; 

Rozhodnutie ESD vo veci Goicoechea; 

III. Vyhodnoťte postup sudcu pre prípravné konanie OS BA1, ktorý EZR vydal a jeho následnú 
realizáciu? 

 
a. Bolo nutné prekladať EZR do nemeckého jazyka? 

 
oznámenie MZV č. 558/2004 Z. z. o vyhlásení vzájomnosti vo vzťahu k Rakúskej republike;  

 
b. Je EZR vydaný v prípravnom konaní v platnosti aj po podaní obžaloby? 

 
V zmysle §6 ods.1 ZEZR: Európsky zatýkací rozkaz stráca platnosť  
a) odovzdaním vydanej osoby súdu podľa § 8,  
b) odvolaním; súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, ho odvolá, ak zanikli dôvody, pre ktoré bol vydaný, 
alebo ak súd následne zistil, že také dôvody neexistovali, alebo ak tak ustanovuje tento zákon; európsky 
zatýkací rozkaz vydaný na návrh prokurátora súd odvolá na návrh prokurátora, alebo  
c) vydaním nového európskeho zatýkacieho rozkazu v tej istej veci.  
 
V zmysle §6 ods.2 ZEZR: Po podaní obžaloby v trestnej veci, v ktorej bol vydaný európsky zatýkací rozkaz 
v prípravnom konaní, vydá súd, ktorému bola podaná obžaloba, nový európsky zatýkací rozkaz, ak naďalej 
trvajú dôvody vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Rovnako postupuje aj vtedy, ak počas trestného 
konania dôjde k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu. Inak európsky zatýkací rozkaz vydaný v 
prípravnom konaní odvolá. Postup podľa prvej a druhej vety sa neuplatní, ak vyžiadaná osoba už bola v 
členskom štáte zadržaná na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v prípravnom konaní alebo 
ak už bolo rozhodnuté o vykonaní takéhoto európskeho zatýkacieho rozkazu; v týchto prípadoch sa 
postupuje na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v prípravnom konaní, ak trvajú dôvody, 
pre ktoré bol vydaný.  
 

 Tento odsek upravuje prípady, keď v tej istej veci vydá pred podaním obžaloby iný súd EZR ako po podaní 

obžaloby. ZoEZR uvádza, že príslušným súdom na vydanie nového EZR po podaní obžaloby je súd, na ktorom 

bola podaná obžaloba. Dochádza k tomu vtedy, keď je osoba trestne stíhaná napr. aj pre iné trestné činy ako 

pred podaním obžaloby, príp. ak bola trestná vec tejto osoby spojená do spoločnej veci s inými obžalovanými, 

príp. vylúčená zo spoločného konania kvôli urýchleniu konania. Tento dôvod vychádza z problémov, ktoré 

vznikali už pri aplikácii medzinárodného zatýkacieho rozkazu. V prípade, že bola osoba lokalizovaná v cudzine 

a následne bola zrealizovaná jej extradícia na územie Slovenskej republiky, nebolo jasné, ktorému súdu má 

byť osoba vydaná. Súd, ktorý vydal EZR, už vo veci samej nekonal a súd, ktorý po podaní obžaloby konal, sa 

necítil byť príslušný, pretože nevydal EZR. TP sa snažil vyriešiť túto situáciu zavedením tohto prípadu ako 

jedného z dôvodov straty platnosti medzinárodného zatýkacieho rozkazu. Aby nevznikali podobné situácie aj 

pri realizácii EZR, zákonodarca ponechal tento dôvod aj vo vzťahu k EZR. Dokonca podrobne uvádza situácie, 

za ktorých k vydaniu nového EZR môže dôjsť, a to, ak naďalej trvajú dôvody vydania EZR a ak počas 

trestného konania dôjde k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu. Ak nastala niektorá z týchto situácií, 

http://www.ccba.eu/


súd pôvodný EZR vydaný v prípravnom konaní odvolá. Zákonodarca upravuje aj výnimky z postupu podľa ods. 

2. Ide o prípady, ak už bola vyžiadaná osoba v niektorom z členských štátov Európskej únie zadržaná na 

základe EZR alebo, ak už bolo rozhodnuté o vykonaní takéhoto EZR. Zároveň sa postupuje podľa EZR 

vydaného v prípravnom konaní, ak trvajú dôvody, pre ktoré bol vydaný. Táto úprava sa odlišuje od úpravy 

v TP. V TP možno v tejto situácii vydať nový medzinárodný zatýkací rozkaz s tým, že ministerstvo 

spravodlivosti len doplní petit svojej žiadosti o vydanie alebo o prevoz v súvislosti s vydaním nového 

medzinárodného zatýkacieho rozkazu. 

 Accontrrario voci tomuto výkladu postupujú sudy, ktoré si uvedené ustanovenie vysvetľujú tak, že po podaní 

obžaloby je nutné VŽDY vydať nový EZR. 

 
c) Postupoval správne sudca pre prípravne konanie, keď rozhodol o prevzatí osoby a o jej vzatí 

do väzby? Vyhodnotťe postup senátu OS BA1 ? 
 
 V zmysle §1 ods.2 ZEZR: Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní, 
ak nie je ďalej ustanovené inak; 
 
V zmysle §238 ods.2 TP: ) Po podaní obžaloby alebo návrhu na dohodu o vine a treste súd rozhoduje 
samostatne všetky otázky súvisiace s ďalším konaním a je povinný, nečakajúc na ďalšie návrhy, urobiť 
všetky rozhodnutia a opatrenia upravené týmto zákonom, ktoré sú potrebné na skončenie veci a na výkon 
súdneho rozhodnutia.  
 
V zmysle §73 ods.4  TP: Orgán, ktorý obvineného na podklade príkazu zatkol, je povinný ho bez meškania, 
najneskôr však do 24 hodín, dodať súdu, ktorého sudca príkaz vydal. Ak sa tak nestane, musí byť obvinený 
prepustený na slobodu.  
  
V zmysle §73 ods. 5 TP:  Predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, ktorý 
prevzal zatknutého obvineného, musí do 48 hodín a pri obzvlášť závažných zločinoch do 72 hodín od jeho 
prevzatia obvineného vypočuť a rozhodnúť o jeho vzatí do väzby alebo ho prepustiť na slobodu; pritom 
postupuje primerane podľa § 72 ods. 2. Ak nebolo uznesenie o vznesení obvinenia obvinenému v konaní 
doposiaľ oznámené, doručí mu rovnopis uznesenia sudca pre prípravné konanie pred výsluchom; doručenie 
sudcom pre prípravné konanie má rovnaké účinky ako oznámenie uznesenia orgánom, ktorý uznesenie o 
vznesení obvinenia vydal a sťažnosť proti nemu môže obvinený podať aj do zápisnice o výsluchu pred 
sudcom pre prípravné konanie. Ak prokurátor nebol pri výsluchu prítomný, doručí mu sudca pre prípravné 
konanie zápisnicu o výsluchu obvineného.  
  
V zmysle §73 ods. 6 TP:  O väzbe zatknutého obvineného rozhoduje predseda senátu a v prípravnom 
konaní sudca pre prípravné konanie uznesením.  
 

IV. Postupoval senát OS BA 1 v súlade so zákonom ak spojil uvedené dve konania obž. Jána 
Kováča do jedného spoločného konania? Čo mal slovenský súd skúmať? 

  
V zmysle §31 ZEZR Osoba, ktorá bola vydaná z iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho 
rozkazu, nesmie byť v štáte pôvodu stíhaná, odsúdená, nemôže byť obmedzená jej osobná sloboda za 
trestné činy, ktoré spáchala pred vydaním, na ktoré sa európsky zatýkací rozkaz nevzťahoval. (2) Ak bola 
osoba vydaná do Slovenskej republiky, zásada špeciality sa neuplatní, ak a) vydaná osoba sa po prepustení 
z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody zdržiava na území Slovenskej republiky viac ako 45 dní 
napriek tomu, že ho mohla opustiť, alebo sa dobrovoľne vráti na územie Slovenskej republiky potom, čo ho 
opustila, b) za tento ďalší trestný čin nemožno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
obmedzujúce osobnú slobodu, c) trestné stíhanie nevedie k použitiu opatrenia obmedzujúceho osobnú 
slobodu, d) osobe by mohol byť uložený trest alebo ochranné opatrenie, ktoré nie je spojené s pozbavením 
osobnej slobody, najmä peňažný trest alebo opatrenie namiesto tohto trestu, a to aj vtedy, ak by taký výkon 
predovšetkým výkonom náhradného trestu odňatia slobody viedol k obmedzeniu osobnej slobody, e) osoba 
sa vzdala práva na uplatnenie zásady špeciality podľa odseku 1 v rámci konania vo vykonávajúcom štáte, f) 
osoba po vydaní do Slovenskej republiky vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality 
podľa odseku 1 vo vzťahu k určitým trestným činom spáchaným pred vydaním, g) vykonávajúci justičný 
orgán udelil súhlas so stíhaním pre iné trestné činy spáchané pred vydaním alebo s výkonom trestu pre taký 
trestný čin, alebo ak h) zásada špeciality sa vo vzťahu k vykonávajúcemu štátu neuplatňuje na základe 
vyhlásenia členského štátu a vykonávajúci justičný orgán vo svojom rozhodnutí o vykonaní európskeho 
zatýkacieho rozkazu neuviedol inak. 
Rozhodnutie vo veci Leymann Pustovarov 
Rozhodnutie Berichtshof 13 Os 110/07m 
 

V. Aký je procesný postup v prípade, že by obv. Jána Kováča zatkli v Tirane (Albánsko) 
 

aspi://module='ASPI'&link='301/2005%20Z.z.%252372'&ucin-k-dni='30.12.9999'


Rozhodnutie Rady č. 2009/935/SVV ktorým sa určuje zoznam krajín, s ktorými EUROPOL uzavrie dohody 

Rozhodnutie Rady 2009/934/SVV, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy 

EUROPOLU s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností; 

VI. Po vykonaní trestu bol J.Kováč opakovane zadržaný z dôvodu, že je na neho vydaný EZR 
sudcom pre prípravné konanie zo dňa 01.04.2011 pre skutok, ktorého sa dopustil 01.04.2001. 
Aký by Ste zvolili postup? 

 
V zmysle čl. 109 Schengenského Právo každej osoby vyžiadať si o sebe údaje nazhromaždené v 
Schengenskom informačnom systéme sa riadi podľa vnútroštátneho práva zmluvnej strany na výsostnom 
území, ktorej patrí vyžadované právo na informáciu. Pokiaľ vnútroštátne právo toto stanoví, rozhoduje 
vnútroštátna kontrolná inštancia stanovená v článku 114 ods. 1 o tom, či bola podaná správa a akým 
spôsobom. Zmluvná strana, ktorá sama nestanovila záznam, smie len oznámiť informáciu k týmto údajom, 
ak predtým bola daná zapisujúcej zmluvnej strane príležitosť k stanovisku.  
 
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“) 

 Žiadať náhradu škody  v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú 

spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov; 

  



Skutkový stav:
2
 

 
(11.30-13.00, 90 Min.)  
 
B.  Vykonanie EZR a odovzdanie osoby do cudziny; 
 
Na hraničnom prechode Jarovce bol dňa 01.04.2012 zadržaný španielsky štátny občan Iban Hernandez na 
základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý vydal sudca Špeciálneho súdu v Madride (Španielsko) dňa 
01.04.2011, nakoľko menovaný je odsúdený za  tri skutky zločinu terorizmu spáchaných od 01.01.2001 do 
01.04.2004 a jeden skutok prečinu falšovania neverejnej listiny, ktorého horná hranica trestnej sadzby je 2 
mesiace trestu odňatia slobody, za ktorý mu bol uložený spoločný trest v trvaní 20 rokov . Prokurátor KP 
BA  podal v lehote 48 hodín od zadržania návrh na vzatie zadržanej osoby do predbežnej väzby v zmysle 
§13 ods.2 ZEZR. Sudca KS BA v lehote 48 hodín od dodania osoby súdu rozhodol o jej vzatí do predbežnej 
väzby v zmysle §15 ods. 2 ZEZR, ktorá začala plynúť od 4.4.2012. 
 
 Prokurátor KP BA začal bezodkladne predbežné vyšetrovania, aby zistil či sú dané podmienky pre 
vykonanie EZR. V priebehu trvania predbežnej väzby dňa  v zmysle §15 ods.5 ZEZR bol doručený originál 
EZR preloženého do slovenčiny na základe čoho podal prokurátor návrh na vzatie do vydávacej väzby 
podľa §15 ods.6 ZEZR. Po preštudovaní EZR prokurátor zistil, že síce príkaz vydal súd, avšak na žiadosť 
protiteroristickej brigády Spravodajskej služby Španielskeho kráľovstva. Prokurátor vykonávajúci predbežné 
vyšetrovanie nariadil termín výsluchu osoby, ktorá má byť odovzdaná. Obsahom výsluchu sú úkony 
a skutočnosti obsiahnuté v §19 ods.2, ods.3 a ods.4 ZEZR. Prokurátor  Zadržaný so svojim vydaním 
nesúhlasí a nevzdal sa zásady špeciality. Na základe výsledku predbežného vyšetrovania prokurátor KP 
dospel k záveru, že vydanie je prípustné a podal návrh na vykonanie EZR v zmysle §22 ods.1 ZEZR dňa 
01.05.2012. Osoba, ktorá má byť odovzdaná požiadala cestou svojho právneho zástupcu, aby sa vo veci 
konalo verejné zasadnutie a súčasne sa vyjadril k predmetnému odovzdaniu. Senát KS BA rozhodol 
o výkone EZR na neverejnom zasadnutí s tým, že sa vykoná, pretože neexistuje žiaden dôvod na 
odmietnutie vykonať EZR podľa §23 ods.1, alebo §23 ods.2 v nadväznosti na §22 ods.4 ZEZR. Obhajca 
podal proti uvedenému uzneseniu sťažnosť. 
 
  

                                                      
2 Uvedený priebeh udalostí, mená a právna kvalifikácia sú vymyslené a ich podobnosť so skutočnými osobami alebo 

skutkami je čisto náhodná. Určité aspekty prípadovej štúdie však vychádzajú z reálnej skúsenosti autora resp. 

z prípadov, s ktorými sa vo svojej praxi stretol.  



 

I. V čom by spočíval obsah prvého stretnutia s klientom? 
 

a) Vysvetliť klientovi procesný postup, ktorý bude nasledovať 
b) Zistiť kto je jeho obhajca v Španielsku. 
c) Pokúsiť sa skontaktovať s najbližšími príbuznými. 
d) Poskytnúť potrebnú súčinnosť rodine a obhajcovi. 

 

II. Ako možno zabezpečiť, aby osoba na ktorú je vydaný EZR nebola na Slovensku zadržaná 
zadržaná? 

 
Čl. 94 ods.4 Schengesnkého dohovoru, V zmysle §12 ZEZR ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 
(ďalej len "generálna prokuratúra") zistí, že záznam podľa § 3 písm. l) nie je v súlade s právnym poriadkom, 
medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými záujmami Slovenskej republiky, alebo ak boli splnené 
podmienky podľa osobitného predpisu, 8) vydá pokyn útvaru SIRENE na označenie záznamu, ktorý 
označenie bezodkladne zabezpečí. Označenie záznamu predstavuje prekážku zadržania osoby; na základe 
takto označeného záznamu možno vykonať iba pátranie na účely zistenia miesta pobytu osoby. 
 

III. Ako je možné zabezpečiť aby klient nešiel do predbežnej väzby? Je možné ponúknuť záruky 
resp. nahradiť túto väzbu? 

  
Svojou povahou je predbežná väzba obligatórna- t.j. jej účel je zabezpečenie prítomnosti zadrženého na 
území Slovenska. V zásade obhajca má veľmi limitovaný priestor na to, aby súd vyhovel jeho požiadavkám. 
Nie je možné samozrejme vylúčiť, že by súd prijal náhradu predbežnej väzby. 
 

IV. Akým spôsobom a čo treba vysvetliť klientovi pred výsluchom, ktorý nariadil prokurátor v rámci 
predbežného vyšetrovania? 

 
a) Vysvetliť mu v čom spočíva udelenie resp. neudelenie súhlasu. 

b) Vysvetliť klientovi čo znamená čiastočné alebo úplné vzdanie sa zásady špeciality a aké má 

dôsledky. 

c) Vysvetliť mu, kedy sa zásada špeciality neuplatní. 

V. Čo malo tvoriť náplň predbežného vyšetrovania a výsluchu vyžiadanej osoby zo strany 
prokurátora KP BA? Bolo podanie navrhnú na vykonanie EZR odôvodnené? 

 
a) Otázka vzdania sa resp. nevzdania sa zásady špeciality- čiastočne alebo úplne v zmysle 

§19 a §31 ZEZR 

b) Otázka súhlasu s vydaním v zmysle §19 a 21 ZEZR 

c) Otázka vypočutia k jednotlivým skutkom, pre ktoré bola osoba odsúdená v zmysle §§23 

ods.1, ods.2 ZEZR a §4 ods.2, písm.b), ods.4 ZEZR 

d) Žiadosť o dodatočné informácie o detailnom opise skutkov a právnej kvalifikácii „spoločného 

trestu“ podľa §19 ods.4 ZEZR 

e) Žiadosť o dodatočné informácie ohľadne „právnej povahy navrhovateľa“ EZR podľa §19 

ods. 4 ZEZR 

 

The House of Lords, Dabas v. High Court of Justice 2007 UKHL 6: Skutočnosť, že štát pôvodu vydal 

Európsky zatýkací rozkaz, ktorý bol riadne vyplnený a podpísaný príslušným sudcom na základe 

„certifikátu“, ktorý vydala spravodajská služba pretože mala dôvodné podozrenie, že vyžiadaná osoba je 

teroristom, neodôvodňuje záver, že by Európsky zatýkací rozkaz nebol vyplnený správne. Skutočnosť, že 

Európsky zatýkací rozkaz podpísal a datoval sudca je dostatočným dôvodom na to, aby vykonávajúci 

justičný orgán považoval tento zatýkací rozkaz za dôvodný a správny i keď rozhodnutie na ktoré odkazuje 

Európsky zatýkací rozkaz nevydala justičná autorita. Konanie o Európskom zatýkacom rozkaze je založené 

na princípe vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a bolo by v rozpore s duchom a podstatou 

Rámcového rozhodnutia odmietnuť takýto Európsky zatýkací rozkaz. 

 



VI. Postupoval Senát KS BA správne ak rozhodol o výkone EZR iba na neverejnom zasadnutí?  
 
V zmysle §19 ods.3 ZEZR súd rozhoduje na verejnom zasadnutí ak o to vyžiadaná osoba požiada alebo ak 
je to potrebné.  
 

VII. Postupoval Senát KS BA správne keď rozhodol, že vydanie je prípustné? 
 

The Supreme court of Ireland, 157/07 vo veci Saulius Ferenca: Vzhľadom na to, že justičný orgán štátu 

pôvodu špecifikoval zložený trest ako jeden trest za všetky skutky a nie ako 3 samostatné tresty spočítané 

dohromady za tri skutky, nie je možné vydať vyžiadanú osobu pretože zložený trest nie je možné 

zredukovať a vyžiadaná osoba by tak vykonala trest odňatia slobody i za skutok, ktorý nie je predmetom 

vydania. 

 

The Supreme court of Ireland,131/2008 vo veci Modestas Kizelavicius: Ak má byť vyžiadaná osoba 

vydaná do štátu pôvodu na výkon zloženého trestu odňatia slobody pre štyri skutky, ktoré sú predmetom 

Európskeho zatýkacieho rozkazu a vydanie je prípustné len pre tri z nich nie je možné takúto osobu vydať 

na výkon trestu pretože, by vyžiadaná osoba vykonala trest aj za skutok, pre ktorý nebola vydaná, nakoľko 

uvedený trest nemožno rozdeliť. 

  



Skutkový stav 
(14.00-16.00, 120 Min.)  
 
C.  Vydanie Príkazu na zaistenie dôkazu v EU; 
 
Prokurátor v prípravnom konaní, ktoré je vedené na Slovenskú požiadal sudcu pre prípravné konanie 
o vydanie príkazu na domovú prehliadku podľa §100 TP bytu č. 18 na Maria Hilfe Strasse 2, Viedeň, 
Rakúsko, obv. Jána Kováča z trestného činu nedovolenej výroby omamných látok a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa §172 ods. 2 TZ (sadzba: 10-15 rokov), 
ktorého sa mal dopustiť dňa 1.4.2001. 
  
V priebehu prípravného konania prokurátor dospel k záveru, že je odôvodnené vydanie uvedeného príkazu. 
Sudca pre prípravné konanie uvedený príkaz vydal v zmysle §100 TP a zaslal ho v zmysle Zákona 
o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazu v EU do Rakúska spoločne s osvedčením, ktoré bolo 
prílohou uvedeného príkazu. Osvedčenie bolo vyplnené a preložené. Rakúske policajné orgány vykonali 
v požadovanom byte domovú prehliadku v súlade s rakúskym trestným poriadkom na základe príkazu 
rakúskeho sudcu, počas ktorej boli zaistené veci, ktoré boli opísane v samotnom príkaze a v osvedčení 
(technológie, zariadenia a prekurzory na výrobu drog). O priebehu a výsledku spísal príslušný policajt 
záznam, z ktorého vyplýva iba to, aké veci boli zaistené. 
 
 Justičné orgány Rakúskej republiky odovzdali zaistené veci, tieto boli následne použité v trestnom konaní 
proti obv. Jánovi Kováčovi ako dôkaz. 
 



I. Postupovali rakúske orgány správne pri vykonaní príkazu na zaistenie dôkazu t.j. pri vykonaní 
domovej prehliadky?  

 
V zásade nie je možne spochybňovať postup justičných orgánov vykonávajúceho štátu, ktoré konali na 
základe príkazu štátu pôvodu. V zásade je možné skúmať pri takto získaných, či sú použiteľné v trestnom 
konaní ako dôkaz podľa slovenského práva. 
 

II. Sú uvedené zaistené veci použiteľné v ďalšom konaní ako dôkaz? Postupoval prokurátor 
správne, keď použil tieto veci  ako dôkaz? 

 
Posúdenie troch aspektov: 
 

a) Legalita- nebola dodržaná prítomnosť nezúčastnenej osoby v zmysle §100 TP, čím sa zaistené veci 
stali zaistené v rozpore s Trestným poriadkom. Takýto dôkaz nie je použiteľný v ďalšom konaní, 
nakoľko bol zaobstaraný v rozpore so zákonom. 

b) Legitimita- je nutné preveriť, avšak v zásade možno povedať, že požiadavka legitimity je splnená 
a vydaný príkaz je opodstatnený.   

c) Proporcionalita- je možné konštatovať, že uvedené dôkazy nebolo možné zaistiť inak, než 
uvedeným zásahom do súkromia jednotlivca.  

 

III.  Postupoval prokurátor  správne pri podávaní návrhu na vydanie príkazu na domovú 
prehliadku? Postupoval sudca pre prípravné konanie správne po vydaní príkazu na domovú 
prehliadku? 

 
Časť e) bod 3. Osvedčenia, ktoré je prílohou Zákona.§5 ZVPZMD 

  



III.  
Skutkový stav 
(14.00-16.00, 120 Min.)  
 
D.  Vykonanie Príkazu na zaistenie dôkazu v EU; 
 
Spoločnosti IT Services Slovensko (softwarová spoločnosť, ktoré o.i. prenajíma poskytuje i internetové 
služby koncovým užívateľom) bol dňa 01.05.2012 doručený príkaz na zaistenie a vydanie počítačových 
údajov, ktorý vydal vyšetrujúci štátny zástupca dňa 01.04.2012 v Rakúsku na obv. Johna Smitha (občan 
USA) z trestnej činnosti výroby, prechovávania a predaj detskej pornografie podľa rakúskeho trestného 
zákona. Spoločnosť IT services je 100% dcerskou spoločnosťou IT Services Limited so sídlom vo 
Washingtone (USA). Spoločnosť v rámci svojho kódexu proklamuje maximálne zabezpečenie práva na 
súkromie a ochranu dát ktoré sú jej zverené. V zmysle príkazu má spoločnosť uchovať a následne odovzdať 
všetky prevádzkové a počítačové údaje, týkajúce sa počítačovej prevádzky obv. v období od 01.04.2011 do 
01.04.2012. Prokurátor vydal príkaz v zmysle §90 TP  a doručil ho Spoločnosť IT Services Slovensko, aby 
ihneď uchovala a následne poskytla uvedené údaje v zmysle príkazu. 
 
 
  



I. Postupoval prokurátor správne pri vykonaní príkazu na zaistenie dôkazov?  
 
V zásade nie je možne spochybňovať postup justičných orgánov vykonávajúceho štátu, ktoré konali na 
základe príkazu štátu pôvodu. V zásade je možné skúmať pri takto získaných, či sú použiteľné v trestnom 
konaní ako dôkaz podľa slovenského práva. 
 

II. Čo by Ste poradili spoločnosti IT Services ako svojmu klientovi? Ako by mala spoločnosť 
postupovať?  

 
Posúdenie príkazu z pohľadu troch aspektov: 
 

d) Legalita- Uvedené prevádzkové údaje majú spadať pod §115 ods.9 resp. §116 na ktorý sa vyžaduje 
súhlas sudcu. 

e) Legitimita- je nutné preveriť, avšak v zásade možno povedať, že požiadavka legitimity je splnená 
a vydaný príkaz je opodstatnený.   

f) Proporcionalita- je možné konštatovať, že uvedené dôkazy nebolo možné zaistiť inak, než 
uvedeným zásahom do súkromia jednotlivca.  

 
Použiť subsidiárne §22 ZVPZDM v nadväznosti na §482 ods.2 TP. Podmieňovať poskytnutie údajov 
v zmysle príkazu poskytnutím záruky štátu pôvodu podľa §482 ods. 2 TP, že nepoužije uvedené údaje 
v inom konaní než špecifikovanom v príkaze resp. v osvedčení, ktorý vydal štát pôvodu, resp. uviesť túto 
požiadavku aspoň do zápisnice, aby v prípade možno sporu bolo možné argumentovať, že IT Services 
Slovensko využila všetky možné a dostupné právne prostriedky, aby ochránilo predmet telco tajomstva 
svojich klientov. 
  
 V zmysle čl. 3 ods. 1 Rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV Príslušné orgány môžu zhromažďovať osobné údaje len 

na špecifikované, explicitné a legitímne účely v rámci svojich úloh a môžu ich spracúvať len na ten istý účel, na ktorý boli 

zhromaždené. Spracúvanie údajov musí byť zákonné a adekvátne, relevantné a nie nadmerné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa 

zhromažďujú. 

 
V zmysle čl. 14 Rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV Príslušný orgán, ktorý údaje súkromnému subjektu 

prenáša, uvedený subjekt oboznámi s účelmi, na ktoré sa údaje môžu výlučne využiť. 

 
 

III. Posúďte: Spoločnosť IT Services Slovensko sa vyjadrila, že bezodkladne uvedené údaje 
zabezpečiť nevie, najskôr to bude možné o 10 pracovných dní. Vzhľadom na túto okolnosť sa 
rozhodol odňať spoločnosti IT Services Slovensko jej servery, o čom spísal zápisnicu v zmysle 
§93 TP. 

 
Posúdenie príkazu z pohľadu troch aspektov: 
 

a) Legalita- Uvedené prevádzkové údaje majú spadať pod §115 ods.9 resp. §116 na ktorý sa vyžaduje 
súhlas sudcu. 

b) Legitimita- je nutné preveriť, avšak v zásade možno povedať, že požiadavka legitimity je splnená 
a vydaný príkaz je opodstatnený.   

c) Proporcionalita- je možné konštatovať, že uvedené dôkazy nebolo možné zaistiť inak, než 
uvedeným zásahom do súkromia jednotlivca.  

 
Použiť subsidiárne §22 ZVPZDM v nadväznosti na §482 ods.2 TP. Podmieňovať poskytnutie údajov 
v zmysle príkazu poskytnutím záruky štátu pôvodu podľa §482 ods. 2 TP, že nepoužije uvedené údaje 
v inom konaní než špecifikovanom v príkaze resp. v osvedčení, ktorý vydal štát pôvodu, resp. uviesť túto 
požiadavku aspoň do zápisnice, aby v prípade možno sporu bolo možné argumentovať, že IT Services 
Slovensko využila všetky možné a dostupné právne prostriedky, aby ochránilo predmet telco tajomstva 
svojich klientov. 
  
 V zmysle čl. 3 ods. 1 Rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV Príslušné orgány môžu zhromažďovať osobné údaje len 

na špecifikované, explicitné a legitímne účely v rámci svojich úloh a môžu ich spracúvať len na ten istý účel, na ktorý boli 

zhromaždené. Spracúvanie údajov musí byť zákonné a adekvátne, relevantné a nie nadmerné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa 

zhromažďujú. 

 
V zmysle čl. 14 Rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV Príslušný orgán, ktorý údaje súkromnému subjektu 

prenáša, uvedený subjekt oboznámi s účelmi, na ktoré sa údaje môžu výlučne využiť. 

 



ÚVOD  
 
Pojem evropského trestního práva se poprvé objevil před více než třiceti lety.[2] Lze jej definovat jako celek 
trestněprávních pravidel, která jsou společná pro jednotlivé evropské státy se zřetelem na potírání přeshraniční 
organizované kriminality a společnému postupu těchto států při kladení mezí tomuto zločinu. 
Definitivnímu uznání evropského práva jako samostatného právního odvětví brání řada faktorů. Nejvážnější překážkou 
je tradiční chápání národní suverenity, jehož důsledkem jsou národně určované rozdíly objevující se v jednotlivých 
trestněprávních systémech. Národní trestněprávní politika bývá považována za součást národní kultury, právo trestat 
je vnímáno jako projev vnitřní suverenity státu. Další překážkou je svébytnost jednotlivých národních právních úprav a 
jejich - do jisté míry nezávislost - na jiných národních úpravách. Situace je dále komplikována existencí dvou zcela 
odlišných právních systémů, systému zvykového práva (common law) a kontinentálního právního systému.[3]  
 
Počátky spolupráce mezi jednotlivými národními státy se rozvíjely výlučně na bilaterární, regionální (Rada Evropy), 
popř. mezinárodní úrovni (Interpol a aktivity OSN). Právním prostředkem se staly klasické instrumenty mezinárodního 
práva - mezistátní úmluvy a dohody.[4] Zásadní zlom způsobily integrační snahy Evropské unie, zejména pak smlouvy 
uzavřené v rámci tzv. třetího pilíře. Přestože primárním cílem Evropských společenství zdaleka nebylo zasahovat do 
trestního práva národních států, potřeba společného postupu proti organizované kriminalitě a nutnost mezistátní 
spolupráce v evropském prostoru se do této oblasti nesporně promítla. Harmonizační a unifikační snahy EU se začínají 
odrážet i do národních trestněprávních úprav, přičemž lze reálně očekávat stále větší prohlubování integrace této 
oblasti.  
 
 
Europeizace trestního práva  
 
V současné době můžeme vývoj „trestního práva v evropských souvislostech“ sledovat ve dvou základních liniích. 
Jedná se o aktivity na půdě Rady Evropy, jejímž výsledkem jsou převážně mezinárodní smlouvy, rezoluce a 
doporučení. Druhá linie, jejíž význam nepochybně roste se stále se prohlubující intenzitou evropských integračních 
snah v oblasti tzv. třetího pilíře EU, je představována právem Evropské unie. Pro úplnost je třeba zmínit aktivity OSN v 
oblasti mezinárodního trestního práva. Zvláštním případem kooperace a koordinace v trestních věcech je vytvoření 
Mezinárodního trestního tribunálu,[5] příslušného pro stíhání válečných zločinů a trestných činů proti lidskosti a 
genocidě.[6]  
 
Právo Evropských společenství nedisponuje oprávněním k vydávání supra-nacionálních trestněprávních předpisů a 
dosud neumožňuje trestně postihovat reprobovaná jednání prostřednictvím vlastních orgánů a institucí. Při ochraně 
vlastních právních hodnot a harmonizaci trestněprávních předpisů je zcela odkázáno pouze na trestní zákonodárství 
jednotlivých členských států, které prostřednictvím svých právních prostředků více či méně ovlivňuje.[7] V této 
souvislosti se pak v hovoří o procesu poevropšťování, tzv. europeizaci trestního práva. Nutnost europeizace trestního 
práva lze pozorovat ve dvou základních směrech. Ochrany právních hodnot společenství lze dosáhnout prostřednictvím 
ovlivňování legislativy členských států ve smyslu vytvoření nebo doplnění stávajících skutkových podstat trestných činů 
tak, aby poskytly dostatečnou ochranu právním zájmům Společenství. Druhým způsobem europeizace trestního práva 
je harmonizace[8] trestněprávních předpisů jednotlivých členských států. V případě, že je právním instrumentem 
formulováno, jaké chování musí být v členských státech v každém případě trestné, můžeme hovořit o unifikaci (např. 
projekt Corpus Juris – viz níže).  
 

Pod pojmem trestní právo v evropských souvislostech si tedy nelze představit ucelený trestněprávní systém 

odpovídající pojetí trestního práva, jak ho známe v jednotlivých národních právních řádech. 

 

ÚPRAVA TRESTNÍHO PRÁVA V RÁMCI EU  

 

V rámci Evropské unie lze hovořit o trestním právu v souvislosti s tzv. třetím pilířem Evropské unie, který byl 

konstituován Maastrichtskou smlouvou a zahrnuje spolupráci v oblastech vnitra a justice. Třetí pilíř byl posílen přijetím 

Amsterodamské smlouvy, která cíl -vytvoření Unie jako prostoru svobody, práva a bezpečnosti, ve kterém se zaručuje 

volný pohyb všech osob - zajišťuje režimem policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Je obsahem hlavy VI SEU 

a nese označení – „ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech.“ Cílem této spolupráce je podle č. 29 

SEU poskytnout občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti vysokou míru jistoty. Společná snaha v 

oblasti spolupráce v trestních věcech podle čl. 31 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje:  

 

a) ulehčení a urychlení spolupráce příslušných ministerstev a soudů nebo rovnocenných orgánů členských států v 

trestním řízení a při výkonu rozhodnutí;  

 

b) usnadnění extradice mezi členskými státy;  

 

c) zajištění vzájemné slučitelnosti příslušných právních předpisů v jednotlivých členských státech, pokud je to potřebné 

ke zlepšení spolupráce;  

 

d) předcházení jurisdikčním konfliktům mezi členskými státy;  

 

e) postupné přijetí opatření k zavedení minimálních norem o skutkových podstatách trestných činů a trestech v oblasti 

organizovaného zločinu, terorismu a obchodování s drogami.  

 

Z hlediska trestního práva procesního byl vytýčen základní cíl justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se stala 

zásada vzájemného uznávání rozhodnutí mezi členskými státy. Tato by měla vést k nastolení důvěry mezi členskými 



státy v jejich národní právní systémy. K prosazení této zásady byl přijat tzv. program opatření, který se vztahuje na 

konkrétní oblasti úpravy (extradice, právní pomoc, zajištění majetku, listin, důkazů, základní procesní práva, výkon 

trestních rozhodnutí) a směřuje k vytvoření jednotných standardizovaných nástrojů zjednodušujících spolupráci v 

trestních věcech.  

 

Období od přijetí Maastrichtské smlouvy do přijetí Amsterodamské smlouvy 

 
Významný pokrok ve spolupráci v trestních věcech pak přináší Maastrichtská smlouva, podepsaná 7. 2. 1992, která 
vstoupila v platnost 1. 11. 1993. Význam maastrichtské smlouvy spočívá především v tom že vytvořila pilířovou 
strukturu, když Evropská společenství zahrnula do prvního, tzv. komunitárního pilíře a k němu zakotvila dva pilíře zcela 
nové. Z hlediska spolupráce v trestních věcech je nejvýznamnější pilíř třetí, jež je upraven v Hlavě šesté Smlouvy o 
Evropské unii ve znění Maastrichtské smlouvy, nazvané „Ustanovení o spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí.“ Obecným cílem třetího pilíře  je kompenzovat bezpečnostní rizika, vznikající v souvislosti s volným pohybem 
osob. Konkrétněji jde zejména o boj proti drogové kriminalitě, boj proti podvodům v mezinárodním měřítku, justiční 
spolupráci v trestněprávních věcech a celní a policejní spolupráci. 
„Z Maastrichtské smlouvy však přímo čiší neujasněnost ohledně budoucí činnosti EU v oblasti spolupráce v trestních 
věcech, což se promítá do široce otevřeného prostoru pro tuto činnost.“ Smlouva totiž nespecifikuje konkrétní náplň 
výše uvedených článků, ten je určen pouze obecnými cíly EU, přičemž zde se jeví jako nejrelevantnější obecný cíl „úzká 
spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.“ Jak bylo řečeno, třetí pilíř je (společně s pilířem druhým) 
označován za pilíř mezivládní, zatímco pilíř první, za pilíř komunitární (nadstátní). Je však třeba si uvědomit, že se 
nejedná o kategorie absolutní. Např. v rámci mezivládních pilířů se projevují určité prvky, či náznaky nadstátnosti. 
V rámci třetího pilíře je ale mezivládní pojetí velmi výrazné. To je zřejmě důsledek nepřímé úměry mezi šíří působnosti 
v určité oblasti a mírou nadstátnosti, což je jev, který je dnes možno ověřit např. i analýzou později přijaté 
Amsterodamské smlouvy. Vzhledem k procesu přijímání smluv tvořících primární právo EU je to logické. Aby se tyto 
smlouvy staly účinnými, musí být samozřejmě přijaty všemi státy a v tak široce pojatých oblastech se vždy najde 
přinejmenším několik států, které mají obavy z přílišného zasahování unie do příliš mnoha záležitostí. Naopak 
v oblastech, které jsou svým rozsahem v primárních smlouvách užší se snáze dosahuje konsenzu o úpravě s více 
nadstátním charakterem. 
Nejvýznamnějšími ustanoveními, pokládajícími konkrétnější základ pro spolupráci v oblasti trestního práva, jsou čl. K.1 
a K.3. 
V čl. K.1 odst. 9 Maastrichtská smlouva zakotvila policejní spolupráci prostřednictvím evropského policejního úřadu, 
označovaného jako Europol, který zahájil prozatímní činnost 3. 1. 1994 jako Protidrogová jednotka Europolu. Jeho 
kompetence se postupně rozšiřovaly a 1. 6. 1999, po podepsání úmluvy o Europolu zahájil svou činnost v plném 
rozsahu.i Jeho činnost spočívala především ve  shromažďování a výměně informací mezi členskými státy. 
 
V čl. K.3 (odst. 2 písm. a - e) byly zavedeny právní nástroje Rady v oblasti justice a vnitřních věcí: 
 

 Společný postoj- přijímaný za účelem podpory vhodnou formou jakékoli spolupráce přispívající 
k uskutečnění cílů unie.  

Společné postoje zastávají členské státy při svém působení v mezinárodních organizacích a na mezinárodních 
konferencích, jichž se účastní.ii 

 Společný postup (akce)- přijímaný pokud jím bylo možné dosáhnout cílů Unie lépe než 
samostatným postupem jednotlivých členských států.  

U společných postupů se objevil problém jejich nejasné závaznosti. Mezi odborníky je však zastáván názor, že má-li 
mít společný postoj závazné účinky, musí to být Radou vždy výslovně stanoveno. 

 Úmluvy, které pak Rada členským státům doporučila k přijetí.  
 Opatření k uskutečnění společného postupu (akce) 
 Opatření k provedení úmluv 

 
Zavedení těchto nástrojů bylo sice krokem vpřed, ale problémem byla jejich nejasná právní povaha a obtížná aplikace. 
Na základě čl. K.3 pak byla přijata řada úmluv a společných postupů (akcí), pomocí nichž došlo k částečnému sblížení 
trestního práva členských států a k prohloubení spolupráce v trestním řízení. Mezi nejvýznamnější patří úmluva o 
Evropském policejním úřadu (Europolu), společný postup o rámci pro výměnu styčných justičních úředníků za účelem 
zlepšení justiční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, společný postup o vytvoření Evropské justiční sítě, 
společný postup o platných zvyklostech ve vzájemné pomoci v trestních věcech, společný postup o praní peněz, 
identifikaci, vypátrání, zmrazení, zajištění a konfiskaci nástrojů, jakož i úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech 
mezi členskými státy evropské unie a její protokol. 
Společný postup (akce) o rámci pro výměnu styčných justičních úředníků byl přijat 22. 4. 1996 a poskytl právní základ 
pro výměnu specialistů na mezinárodní justiční pomoc v trestních věcech mezi členskými státy, jejichž úkolem je 
především podporovat a urychlovat justiční spolupráci a poskytovat informace o právním řádu a soustavě justičních 
orgánů své země. 
Společný postup (akce) o vytvoření Evropské justiční sítě byl přijat v 22. 6. 1998. Evropská justiční síť slouží 
k neformální výměně informací mezi justičními orgány členských států, které mohou následně sloužit k rozhodnutí, zda 
požádat řádnou právní pomoc. 
 
Období od přijetí Amsterodamské smlouvy do přijetí Lisabonské smlouvy 
 
Přijetím Amsterodamské smlouvy a vytvořením prostoru svobody, bezpečnosti a práva byla celkově změněna oblast 
třetího pilíře EU. Původní název tohoto pilíře byl „justice a vnitro“, nyní je zakotven v hlavě VI SEU a nese označení - 
ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech.  
 
Třetí pilíř Evropské unie zahrnuje:  
 
1) Policejní spolupráci – např. Evropská policejní akademie; Europol; boj proti terorismu;  
 



2) Justiční spolupráci v trestních věcech – např. boj proti rasismu a xenofobii k cizincům; vzájemné uznávání 
meritorních rozhodnutí v trestních věcech; právní pomoc mezi státy EU v trestních věcech; evropský zatýkací rozkaz; 
společný vyšetřovací tým; zjednodušené extradiční řízení; vyhoštění; spolupráce osob s justičními orgány; předběžná 
místa pro justiční spolupráci; Evropská justiční síť; Evropská síť pro justiční vzdělávání; výměna kontaktních soudců a 
státních zástupců; ochrana práv obětí trestných činů; výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazních 
prostředcích; ochrana finančních zájmů Evropských společností, vzájemné uznávání příkazů ke konfiskaci, evropský 
důkazní příkaz, uchovávání dat získaných a uložených v souvislosti s provozem veřejně dostupných elektronických 
komunikačních služeb; vzájemné uznávání příkazů ke konfiskaci; vzájemné uznávání opatření nevazebního dohledu 
během přípravného řízení; uznávání a výkon zákazů vyplývajících z odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na 
dětech atd.;  
 
3) Potírání organizované kriminality – např. strategie prevence; výměna DNA analýz; spolupráce na základě Úmluvy 
Rady Evropy o kybernetice, Úmluvě OSN o boji proti vysoce techn. kriminalitě; praní špinavých peněz; trestněprávní 
ochrana životního prostředí;  
 
4) Boj proti obchodování s lidmi – boj proti obchodování s lidmi, zneužívání dětí a dětské pornografii;  
 
5) Boj proti korupci;  
 
6) Potírání podvodu;  
 
7) Boj proti obchodování s drogami.  
 
K dosažení těchto cílů jsou v jednotlivých oblastech přijímány četné právní akty, které sledují harmonizaci jednotlivých 
národních předpisů v oblasti tradičního hmotného i procesního práva. Původně se spolupráce zaměřovala pouze na 
oblast trestního práva hmotného, v posledních letech se pozornost obrátila k právu procesnímu, které nyní přestavuje 
stěžejní část evropské úpravy. Přijaté a rozpracované právní akty lze rozčlenit na: A) akty materiální právní 
harmonizace (četná rámcová usnesení obsahující skutkové postaty trestných činů, které je v evropském právním 
prostoru nutné postihovat), B) akty o vzájemném uznávání trestních rozhodnutí mezi jednotlivými členskými státy 
(oblast trestního práva procesního) a C) právní akty tzv. „europeizace“ kooperativních a koordinačních mechanismů 
(jedná se zejména o předpisy konstituující specializované orgány a instituce jako např. Europol, Eurojust, Olaf).  
 
Lisabonská smlouva 
 
Poté co na přelomu května a června 2005 odmítli v referendu ratifikaci Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu nejprve 
občané Nizozemského království a poté i občané Francouzské republiky bylo jasné, že je ve své stávající podobě 
neprůchodná. Žádný náhradní plán pro takovouto situaci však neexistoval a tak bylo na zasedání Evropské rady ve 
dnech 16. - 17. června 2005 rozhodnuto o zahájení tzv. období reflexe. Během tohoto období pak prostřednictvím 
diskusí vykrystalizovaly v podstatě tři základní varianty dalšího řešení nastalé situace. První varianta počítala se 
zachováním Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu v původní podobě a pokračováním v další ratifikaci v těch státech, 
které ji po odmítnutí v Nizozemsku a ve Francii zastavily. V těchto dvou státech by se pak mohlo referendum opakovat. 
Druhá varianta počítala s vytvořením zcela nové smlouvy a podle třetího návrhu mělo dojít k zachování některých částí 
původní smlouvy a to buď tak, že by byla vytvořena smlouva nová, do které by se tyto původní části včlenily, nebo tak, 
že by tyto bezrozporné části byly včleněny do stávajícího právního rámce Smlouvy z Nice.  
K velkému posunu došlo v první polovině roku 2007 za Německého předsednictví, kdy bylo zorganizováno mnoho 
jednání a připravena půda pro svolání mezivládní konference, k jejímuž zahájení došlo 23. července 2007, tedy již za 
Portugalského předsednictví. Na základě precizní přípravy došlo během tří měsíců trvání konference ke konečnému 
rozhodnutí. Smlouva o Ústavě pro Evropu byla z větší části zachována, avšak byly v ní provedeny dílčí úpravy směřující 
k jedinému cíli: Větší poltické průchodnosti. Proto lze učiněné změny bez nadsázky nazvat jako kosmetické. V první 
řadě byl opuštěn název Ústavní smlouva, vypuštěny byly články zakotvující symboly EU a řada názvů institutů, příliš 
připomínajících státní útvar jako např. označení funkce ministr zahraničí, nebo termín evropský zákon a evropský 
rámcový zákon a oddáleno bylo také hlasování nově vytvořenou kvalifikovanou většinou.  
Jednání o nové smlouvě byla završena v říjnu 2007 během summitu v Lisabonu. K slavnostnímu podpisu pak došlo 13. 
prosince 2007 tamtéž. Z toho důvodu byl tento dokument nazván Lisabonskou smlouvou resp. celým názvem 
Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie. V platnost vstoupila po 
ratifikaci všemi 27 členskými státy 1. prosince 2009. 
Lisabonská smlouva je tak samozřejmě další ze smluv měnících primární právo Evropských společenství (resp. 
Evropské unie). Neúspěch Evropské Ústavní smlouvy, která neměla dosavadní smlouvy jen změnit, ale zrušit je a 
nahradit vlastním textem však vedl i k tomu, že u Lisabonské smlouvy bylo přistoupeno k jinému řešení. Lisabonská 
smlouva dosavadní smlouvy nenahrazuje, nýbrž v platnosti ponechává smlouvu o Evropské unii i smlouvu o založení 
Evropského společenství, které pouze pozměňuje a Smlouvu o založení Evropského společenství navíc přejmenovává 
na Smlouvu o fungování Evropské unie. 
 
 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH  
 
Cílem justiční spolupráce je docílení vzájemného uznávání rozhodnutí vydávaných jednotlivými členskými státy, a s tím 
související zajištění jejich výkonu napříč státy EU. Dosavadní formy spolupráce fungovaly na principu právní pomoci 
mezi jednotlivými smluvními stranami a byly více či méně úspěšně regulovány prostřednictvím mezinárodních úmluv 
(přijatých zejména na půdě Rady Evropy). V důsledku integračních snah EU začalo postupně docházet k 
zjednodušování postupů mezi členskými státy, nejprve pokud jde o oblast vzájemné právní pomoci, která představuje 
první krok justiční spolupráce. Dalším krokem je docílení uznání a posléze výkonu rozhodnutí vydaného v jednom z 
členských států v jiných státech. Pozornost se soustředí zejména na oblast extradice, zajištění důkazních prostředků a 
jejich provádění, a dále možnost výkonu jednotlivých procesních rozhodnutí. Jelikož právní systémy jednotlivých 
členských států vykazují rozdíly, je třeba zajistit také garanci základních procesních práv účastníků řízení a umožnit 
jejich prosazení, což ve svých důsledcích může směřovat k vytvoření komplexní evropské základní úpravy procesních 
zásad a institutů. Konečným cílem je pak vytvoření standardizovaných postupů k realizaci všestranné justiční 



spolupráce v trestních věcech.  
 
Z hlediska procesního práva se stal významným zejména čl. 293 SEU, kterým byly členské státy vyzvány k 
zjednodušení formálních postupů při vzájemném uznávání a vykonávání soudních rozhodnutí. První dohody v oblasti 
justiční spolupráce v trestních věcech spadají do působnosti Rady Evropy (zej. Evropská úmluva o vydávání z r. 1957-
www. odkaz pod C1-09) a Úmluva Rady Evropy o vzájemné pomoci v trestních věcech z r. 1959- www. odkaz pod C1-
05). V rámci třetího pilíře EU byla vypracována řada úmluv a rámcových rozhodnutí, která prohlubují spolupráci 
zakotvenou v úmluvách Rady Evropy, rozšiřují ji na další oblasti, a tím úpravu Rady Evropy nahrazují. Pozornost 
Evropské Rady se proto zaměřila na vydávání rámcových rozhodnutí, které pokud jde např. o problematiku extradice, 
tyto úmluvy vypracované Radou Evropy institutem eurozatykače vzešlým z rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie 
z 13. 6. 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy Evropské unie nahradily.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákaz dvojího trestu 
 
Zásada ne bis in idem v judikatuře Evropského soudního dvora  
Evropský soudní dvůr v Lucemburku byl požádán o výklad této zásady v rámci řízení o předběžné otázce v právní věci 
Gözück/Brugge“ Vĕc s C-187/01 and C-385/01, Gözütok and Brügge, Rozsudek Soudního dvora z dne 11. února 2003 
(F-07)a v právní věci Miraglia Vĕc C-469/03, Mario Miraglia, Rozsudek Soudního dvora z dne 10. března 2005 (F-06) 
 
V právní věci Gözück/Brugge vyslovil, že zákaz dvojího trestání platí i pro případy, kdy věc byla skončena jiným 
způsobem, než rozhodnutím soudu. Východiskem se stalo znění kapitoly VI Smlouvy o EU upravující policejní a justiční 
spolupráci, jakož i ustanovení Schengenské smlouvy a její prováděcí úmluvy, obsahující zákaz dvojího trestání v téže 
věci. Smyslem zákazu dvojího trestání je zabránit, aby osoba požívající v rámci EU svobody volného pohybu, mohla být 
za stejné jednání trestně stíhána více členskými státy. Pro naplnění zásady ne bis in idem tedy postačí, že trestní 
stíhání bylo skončeno jiným způsobem, než pravomocným rozhodnutím soudu ve formě rozsudku.  
 
Ve věci Miraglia soud vyslovil, že zásada zákazu dvojího trestu, upravená v článku 54 Schengenské prováděcí úmluvy 
se neuplatní na rozhodnutí soudních orgánů členského státu, kterým se zastavuje trestní řízení poté, co se státní 
zastupitelství rozhodlo nepokračovat v trestním stíhání z důvodu, že trestní stíhání proti témuž obviněnému pro tentýž 
čin bylo zahájeno v jiném členském státě, aniž by bylo provedeno posouzení věci samé.  
 
 
 Evropský zatýkací rozkaz (European Arrest Warrant - EAW)  
 
Rozhodnutím Evropské rady pod tlakem mezinárodní situace nastalé po 11.9.2001 byl schválen tzv. akční plán boje 
proti terorismu, jehož jedním z důsledků bylo urychlení přijetí Rámcového rozhodnutí o Evropském zatýkacím rozkazu. 
Eurozatykač nahrazuje dosavadní systém extradice praktikovaný mezi členskými státy. Evropský zatykač spočívá na 
urychleném a podstatně zjednodušeném řízení, jehož výsledkem je předání osoby do jiného členského státu (na rozdíl 
od institutu vydání osoby na základě tradiční Úmluvy o vydávání z roku 1957). Zásadní změnou je, že evropský 
zatykač zavádí přímý styk justičních orgánů jednotlivých členských států (osoba, o jejíž vydání se žádá, může být 
příslušným justičním orgánem přímo předána justičnímu orgánu druhého státu, a to při plném poskytnutí záruk 
základních práv a svobod), přičemž odpadá zdlouhavá administrativně náročná fáze, která vyžadovala tzv. 
„meziministerský styk“ mezi členskými státy. Pro předání na základě eurozatykače se stanoví lhůty (60 dnů, možno 
prodloužit na 90 dnů od zadržení hledané osoby).  
 
Evropský zatykač“ je definován jako rozhodnutí příslušného justičního orgánu vydané v členském státu EU, směřující k 
zadržení a předání hledané osoby prostřednictvím jiného členského státu k trestnímu stíhání, výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo jiného opatření omezujícího osobní svobodu.  
 
Evropský zatykač představuje standardizovanou formu žádosti o vydání a spočívá na těchto základních principech:  
 
1) zásada vzájemného uznávání soudních rozhodnutí (v případě řízení o předání zásada vzájemného uznávání 
rozhodnutí znamená, že každý vnitrostátní vykonávající justiční orgán uzná ipso facto justiční rozhodnutí v podobě 
evropského zatýkacího rozkazu vystavujícího justičního orgánu jiného členského státu a vykoná ho);  
 
2) ustoupení od zásady oboustranné trestnosti pro 32 typů vyjmenovaných trestních jednání, u nichž se předpokládá 
trestnost ve všech členských státech;  

C1-01 Rámcové Rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení  

C1-02 Akt Rady ze dne 16. Října 2001 zavádějící v souladu s článkem 34 Smlouvy o EU 
Protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU 
(2001/C 326/01), (OJ C 326/01; 21.11.2001,P. 1)  

C1-03 Druhý dodatečný protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech 
(Strasbourg, 8.XI.2001)  

C1-04 Dodatečný protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech 
(Strasbourg, 17.III.1978)  

C1-05 Evropská úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Strasbourg, 20.IV.1959)   

C1-06 Třetí dodatečný protokol k Evropské úmluvě o vydávání osob (Strasbourg, 
10.XI.2010)  

C1-07 Druhý dodatečný protokol k Evropské úmluvě o vydávání osob (Strasbourg, 
17.III.1978)  

C1-08 Dodatečný protokol k Evropské úmluvě o vydávání osob (Strasbourg, 15.X.1975) –  

C1-09  Evropská úmluva o vydávání osob (Strasbourg, 13.XII.1957)  
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http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/024.htm


 
3) ustoupení od zásady nevydávání vlastních státních občanů (ze zásady občanství EU vyplývá, že důležitějším 
kritériem než státní příslušnost se stává trvalé bydliště občana EU); 
 
4) ustoupení od zásady speciality;  
 
5) ustoupení od výhrady politického cíle spáchaného trestného činu.  
 
 
Evropský zatýkací rozkaz může být vydán pouze, jedná-li se o pravomocné odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně 
4 měsíců, nebo jedná-li se trestní stíhání pro trestný čin, na který trestní zákoník pamatuje trestem odnětí svobody s 
trestní sazbou nejméně ve výši jednoho roku. U taxativně vymezených trestných činů (účast na zločinném spolčení, 
terorismus, obchodování s lidmi, nelegální obchod s drogami, kvalifikované podvody, praní špinavých peněz, 
znásilnění, vražda, těžká újma na zdraví atd.) - pokud právní řád vystavujícího státu pamatuje na tato jednání trestní 
sazbou minimálně ve výši 3 let - není třeba zkoumat podmínku oboustranné trestnosti. Článek 3 rámcového rozhodnutí 
stanoví obligatorní (např. amnestie, zásada ne bis in idem, imunita) a fakultativní (např. když jednání není ve 
vykonávajícím státě trestné, nebo čin byl spáchán výlučně či zčásti na území vykonávajícího státu) důvody odmítnutí. 
Specifická ustanovení jsou věnována evropskému zatykači vydanému na základě rozsudku v nepřítomnosti, 
evropskému zatykači spojenému s trestem doživotí a kompetenčním konfliktům mezi členskými státy. Samotné řízení 
je uskutečňováno prostřednictvím spolupráce SIS (Schengenského informačního systému) - v jehož registru je státem, 
jež zatykač vydal, zaznamenána hledaná osoba. V případě, že je pobyt hledané osoby znám, je zatykač zasílán přímo 
na kontaktní místo evropské justiční sítě, předpokládá se rovněž možnost spolupráce s Interpolem.Předávající stát 
může vůči hledané osobě uplatnit donucovací prostředky, včetně vzetí do vazby (tzv. předávací vazba). Rozhodnutí o 
předání je předávající stát povinen učinit ve lhůtě 60 dnů od zadržení vyžádané osoby (možnost prodloužit na 90 dnů). 
Vlastní předání následuje do 10 dnů od rozhodnutí o předání. Pokud osoba, o jejíž předání jde, souhlasí, existuje i 
možnost zkráceného řízení ve lhůtě 10 dnů.  
 
 
C2) Mutual recognition in practice: the European Arrest Warrant 
 

C2-01 Rámcové Rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009,  kterým 
se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 
2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují 
procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání 
rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná 
osoba nezúčastnila osobně (ÚVEU L 81/24; 27.3.2009) 
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV o EZR 

C2-02 Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radĕ, o provádění rámcového 
rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a 
postupech předávání mezi členskými státy (KOM(2011) 175 v konečném 
znění; 11.4.2011)  

C2-03 C-306/09 I.B., Rozsudek Soudního dvora z dne 21. října 2010 

C2-04 C-261/09 Mantello, Rozsudek Soudního dvora z dne 16. listopada 2010 

C2-05 C-123/08 Wolzenburg, Rozsudek Soudního dvora z dne 6 October 2009 

C2-06 C-388/08 Leymann a Pustovarov, Rozsudek Soudního dvora z dne 1 
December 2008 

 
 
 
Evropský zajišťovací příkaz (European Freezing Order) – přijato (účinnost 2.8.2005)  
Rámcové rozhodnutí Rady z 22.7.2003 o výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazních prostředků v EU 
(Council Framework Decision of 22 July 2003 on the Execution in the European Union of Orders Freesing Property or 
Evidence – 2003/577/JVV); publikováno pod č. L 196/45 OJ, L 196, 2.8.2003 (C4-03) 
 
Za účelem usnadnění zajištění majetku a důkazních prostředků před jejich ztrátou, zničením, pozměněním či převodem 
bylo vydáno Rámcové rozhodnutí Rady o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské 
unii. Rozhodnutí rozšiřuje spolupráci mezi členskými státy založenou na principu vzájemného uznávání na rozhodnutí 
vydaná i v řízeních, která vlastnímu soudnímu řízení předcházejí (přípravné řízení). Cílem je vytvoření takových 
pravidel a postupů, podle nichž členský stát uznává a vykoná na svém území příkaz k zajištění vydaný soudním 
orgánem jiného členského státu v rámci trestního řízení.  
 
Příkaz k zajištění spolu s příslušným osvědčením je předán justičním orgánem vydávajícího státu příslušnému 
justičnímu orgánu vykonávajícího státu (Velká Británie a Irsko mohou učinit prohlášení, že předání je nutno učinit 
prostřednictvím ústředního orgánu), přičemž není vyloučeno předání prostřednictvím kontaktních míst Evropské soudní 
sítě. Příslušné soudní orgány vykonávajícího státu uznají předaný příkaz k zajištění, aniž požadují další formality, a 
neprodleně učiní nezbytná opatření pro jeho okamžitý výkon stejným způsobem jako v případě příkazu k zajištění 
vydaného orgánem vykonávajícího státu Vykonávající stát může výkon odepřít (např. nedostatek formálních náležitostí, 
porušení zásady ne bis in idem – čl. 7) či jej odložit (např. výkon by mohl narušit již probíhající trestní řízení - čl. 8). 
Je-li to nezbytné pro platnost důkazních prostředků, dodržuje vykonávající stát při výkonu příkazu k zajištění rovněž 
formální předpisy a postupy výslovně uvedené příslušným soudním orgánem vydávajícího státu. Příslušné orgány 
vykonávajícího státu rozhodnou o příkazu k zajištění co nejdříve, pokud možno do 24 hodin od přijetí. Příkaz k zajištění 
musí být vydávajícím státem opatřen příslušnou žádostí o předání důkazních prostředků vydávajícímu státu, nebo v 
případě zajištění majetku žádostí o konfiskaci. Proti příkazu k zajištění mohou obviněný, poškozený, či osoby, jež 
prokáží právní zájem na věci (např. zúčastněné osoby), podat opravný prostředek u soudu ve vydávajícím nebo 
vykonávajícím státě; tento však nemá odkladný účinek. Vykonávající stát odpovídá za náhradu škody způsobenou 
třetím osobám, má však nárok na regres od vydávajícího státu.  
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Příkaz k zajištění spočívá na následujících principech:  
 
1) opatření předběžné povahy - použitelnost je limitována na situace, kdy hrozí ztráta důkazní hodnoty v důsledku 
zničení, ztráty, přemístění;  
 
2) jedná se již o existující důkaz;  
 
3) pouze za předpokladu, že se jedná o trestná jednání uvedená v čl. 3 rozhodnutí (nejzávažnější formy trestné 
činnosti);  
 
4) kombinace principu vzájemného uznání (rozhodnutí o zajištění) a principu vzájemné právní pomoc (žádost o předání 
důkazních prostředků vydávajícímu státu);  
 
5) s výjimkou zásady oboustranné trestnosti jsou zachovány klasické možnosti odmítnutí žádosti.  
 
Evropský důkazní příkaz (European Evidence Warrant) – dosud neschváleno  
 
Rámcové Rozhodnutí Rady 2008/978/SVV ze dne 18. prosince 2008 o evropském důkazním příkazu k zajištění 
předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (ÚVEU  L, 350/72, 30.12.2008) (C4-02) 
 
 
Z důvodu zjednodušení řízení o vydání důkazních prostředků je připravováno vydání Evropského důkazního příkazu, 
který umožní předání listinných a věcných důkazů pouze na základě příslušného rozhodnutí (bez administrativně 
náročné žádosti o předání). Evropský důkazní příkaz se vztahuje pouze na listinné a věcné důkazy, neumožňuje 
provádění procesních úkonů jako výslech obviněného, svědka, poškozeného, odposlechy telekomunikačního provozu, 
sledování bankovního účtu, či odběry tělesných vzorků (včetně DNA). Příkaz však zahrnuje označení osob (pouze její 
identifikaci), u nichž lze mít za to, že budou relevantní pro účely dalšího řízení. Představuje přechodnou fázi před 
předpokládaným rozšíření příkazu k provedení důkazu i na ostatní formy dokazování. Vývoj instrumentu evr. důkazního 
příkazu má postupovat dle nastíněného záměru Komise způsobem „krok za krokem“ a jednotlivé dílčí úpravy mají 
postupně v důsledku zcela nahradit vzájemnou právní pomoc tak, jako eurozatykač nahradil vydávací řízení  
 
Evropský důkazní příkaz představuje justiční rozhodnutí vydané příslušným orgánem členského státu za účelem získání 
věcí, dokumentů a dat (zvláštní pozornost je věnována používání osobních dat) z jiného členského státu a jejich použití 
v trestním řízení. Vztahuje se na trestní řízení i správní řízení (jde o řízení před správními orgány, proti jejichž 
rozhodnutím je přípustný opravný prostředek, o kterém rozhoduje trestní soud. Je to zejména případ Spolkové 
republiky Německo, popř. Rakouska nebo Švýcarska, kde je zavedeno tzv. trestní právo správní), a dále na řízení, 
která vycházejí ze zásady odpovědnosti právnické osoby. Postup pro vydání příkazu  je obdobný jako u zajišťovacího 
příkazu. Podmínkou vydání tohoto příkazu je, že žádané věci, listiny a data jsou nezbytné a přiměřené pro účely řízení 
a že mohou být získány na území vykonávajícího státu.  
 
Evropský důkazní příkaz spočívá na následujících principech:  
 
1) rozhodnutí členského státu je přímo vykonatelné v jiném členském státu, aniž potřebuje transformaci do národního 
rozhodnutí;  
 
2) žádost se podává ve standardizované formě v jednom vyhotovení;  
 
3) stanovení lhůty pro provedení důkazu (10 dnů, max. 60 dnů);  
 
4) omezené možnosti odmítnutí výkonu příkazu.  
 
Rámcové rozhodnutí dosud neprošlo potřebnou legislativní procedurou probíhající v pracovních formacích Rady EU pro 
justiční spolupráci v trestních věcech. Schválení tohoto rámcového rozhodnutí se podle Haagského programu 
předpokládá do konce roku 2005 nebo nejpozději v první polovině roku 2006.  
 
 
Evropský konfiskační příkaz (European confiscation order) – dosud neschváleno  
 
Rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci je výrazem snahy o zajištění 
přijetí konkrétních opatření vedoucích k vysledování, zmrazení, zajištění a konfiskaci výnosů z trestné činnosti (tato 
snaha navazuje na sbližování hmotných i procesních trestněprávních předpisů o praní špinavých peněz). Konfiskační 
příkaz má jít nad rámec Evropského zajišťovacího příkazu, zužuje možnost odmítnutí výkonu a zakazuje jakýkoli 
systém, podle nějž by se mezi členskými státy převáděly příkazy ke konfiskaci na vnitrostátní příkazy ke konfiskaci. 
Účelem je zajistit, aby všechny členské státy měly účinná pravidla pro konfiskaci výnosů, nástrojů a majetku z trestné 
činnosti, a to i ve vztahu k důkaznímu břemenu týkajícímu se zdroje majetku osoby odsouzené pro trestný čin 
související s organizovanou trestnou činností.  
 
Příkazem ke konfiskaci se rozumí pravomocný trest nebo opatření nařízené soudem následující po řízení, které se týká 
jednoho nebo více trestných činů a jež vede k trvalému odnětí majetku (lze jej vykonat proti právnické osobě, i pokud 
vykonávající stát neuznává zásadu trestní odpovědnosti právnických osob). Pro předání, uznání a výkon platí obdobný 
postup jako u zajišťovacího příkazu, přičemž se předpokládá zprostředkování i prostřednictvím ústředních orgánů 
členských států. Příkaz ke konfiskaci se 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, popř. bydliště či sídlo. Příkaz lze předat současně i více vykonávajícím státům. 
Proti uznání a výkonu konfiskačního příkazu lze podat opravný prostředek u soudu vykonávajícího státu. Výkon příkazu 
ke konfiskaci se řídí právem vykonávajícího státu. Pouze vydávající stát může rozhodnout o žádosti o přezkum příkazu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0072:0092:CS:PDF
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ke konfiskaci, oba státy (vydávající i vykonávající) mohou udělit milost či amnestii. Je-li peněžní částka získaná 
výkonem příkazu ke konfiskaci nižší než 10.000,- euro, připadá vykonávajícímu státu (z částky vyšší jen 50%). Je-li 
předmětem konfiskace majetek, může jej vykonávající stát prodat a s výnosem naložit jako s peněžitou částkou, či 

rozhodne o jeho předání vydávajícímu státu.  
 
 
PROSTŘEDKY KOORDINACE K ZEFEKTIVNĚNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE  
 
Předpokladem pro zlepšení spolupráce je posílení koordinace justičních a policejních orgánů, včetně jejich komunikace 
s Europolem. Konkrétně jsou kladeny požadavky na zintensivnění právní pomoci mezi národními úřady v oblastech 
extradice, vzájemného uznávání rozhodnutí a usnadnění jejich výkonu, dále se deklaruje nutnost společného postupu v 
boji s kriminalitou (např. v oblasti praní špinavých peněz) a podporuje se aproximace trestněprávních ustanovení 
týkajících se přeshraniční kriminality. Podporována je výměna dat a informací, navrhovány (a mnohdy již realizovány) 
jsou společné postupy v průběhu vyšetřování. Zvláštní pozornost je věnována problematice vytvoření společného 
trestního registru (viz Haagský program). 

  
 
1. EUROPOL  
 
Europol – Evropský policejní úřad se sídlem v Haagu byl zřízen jako nejdůležitější instrument koordinace národních 
policejních úřadů Unie. Jeho úkolem je zlepšit výkonnost příslušných národních úřadů a prohloubit jejich spolupráci v 
následujících oblastech: prevence a potírání terorismu; boj proti obchodování s drogami; boj proti obchodování s lidmi; 
boj s obchodováním s radioaktivními látkami a štěpným materiálem; potírání ilegálního obchodování s nákladními 
automobily; boj s „plavební kriminalitou“; boj proti pozměňování měny eura a jiných platebních prostředků; potírání 
praní špinavých peněz. Jeho činnost dále spočívá v ukládání informací, podpoře vyšetřování a zprostředkování kontaktů 
specializovaných státních zástupců a soudců. Europol je zaměřen na usnadnění výměny informací mezi členskými státy 
(zejména shromažďování informací, jejich následné vyhodnocení a podávaní informací příslušným orgánům členských 
států). Předvídá se vytvoření Evropského informačního systému, který by umožnil rychlou výměnu informací o 
podezřelých osobách. Počítá se s vytvořením databank (DNA, daktyloskopie, balistiky, registrace vozidel, telefonních 
čísel a identifikačních údajů).  
 
Každý členský stát zřídí nebo jmenuje příslušné národní kontaktní místo - centrálu, které pak zprostředkovává 
informace mezi Europolem a příslušnými orgány členského státu. K vydávání prováděcích opatření k činnosti Europolu 

je příslušná Komise.  
 
 

H3-01 Europol Website  

H3-02 Rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví 
seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody (ÚVEU L 
325/12; 11.12.2009) 

H3-03 Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu 
(Europol) 

 
 
2. Evropská justiční síť  
 
Cílem Evropské justiční sítě je posílení a zlepšení justiční spolupráce v trestních věcech pro usnadnění účelných 
kontaktů mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států a výměnu aktuálních informací (prostřednictvím 
telekomunikační sítě), zvláště pak v boji proti závažné přeshraniční organizované trestné činnosti.  
 
Evropská justiční síť (justiční síť kontaktních míst členských států) se skládá z: 1) centrálních úřadů členských států 
příslušných pro mezinárodní justiční spolupráci; 2) kontaktních míst zřízených každým členským státem; 3) 
kontaktních soudců a státních zástupců a 4) kontaktního místa jmenovaného Komisí pro příslušnou oblast justiční 
spolupráce, jímž se stal EUROJUST – jako orgán EU s vlastní právní subjektivitou, který Evropskou justiční síť 
zastřešuje.  
 
 
3. EUROJUST  
 
EUROJUST byl zřízen rozhodnutím Rady ze dne 28.2.2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci s účinností 
od 6.3.2002 jako centrální místo Evropské soudní sítě. Je orgánem EU s vlastní právní subjektivitou, do něhož každý 
členský stát jmenuje jednoho národního zástupce (soudce, státního zástupce či policejního úředníka), který podléhá 
právnímu řádu státu, který ho jmenoval. Jeho účelem je vybudovat spolehlivé komunikační kanály mezi příslušnými 
orgány členských států za účelem soustavné a aktuální informovanosti o závažné přeshraniční trestné činnosti.  
 
Evropská jednotka justiční spolupráce je příslušná k provádění vyšetřování a jiných opatření přeshraničního trestního 
stíhání v oblasti zvlášť závažné trestné činnosti, přičemž má zejména podporovat koordinaci příslušných úřadů 
členských států, jakož i usnadňovat mezinárodní právní pomoc a vyřizování žádostí o extradici. Eurojust je příslušný v 
oblastech, které spadají do kompetence EUROPOLU. Plní své úkoly prostřednictvím jednoho nebo více národních 
zástupců, nebo jako kolegium. Může pověřit příslušné úředníky členského státu k zahájení vyšetřování či trestního 
stíhání, či k ustanovení společného vyšetřovacího týmu. Každý členský stát může jmenovat jedno nebo více záchytných 
center, které zároveň mohou fungovat jako kontaktní místa Evropské justiční sítě. Při plnění svých úkolů spolupracuje s 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). EUROJUST nepředstavuje pouze dokumentační a informační 
centrum, může se aktivně podílet na konkrétním vyšetřování a přispívat ke koordinaci mezi jednotlivými orgány 
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členských států. Má právo žádat informace od příslušných orgánů jednotlivých členských států, a dále volný přístup k 
trestním registrům a oprávnění nahlédnout do spisu. Spolupráce mezi příslušnými justičními orgány členských států 
prostřednictvím Eurojust však nevylučuje možnost přímého styku těchto orgánů. Prostřednictvím svých národních 
členů může předávat žádosti o soudní pomoc.  
 
S ohledem na další vývoj by se orgán EUROJUST mohl stát předchůdcem vytvoření orgánu „Evropského žalobce“ 
(Evropského státního zastupitelství), který byl navrhován na vládní konferenci v Nice (viz dále CORPUS JURIS).  
 

 

H2-01 Eurojust Website 

H2-02 Eurojust and the Lisbon Treaty: Towards more effective action Conclusions of the 
strategic seminar organised by Eurojust and the Belgian Presidency 
(Bruges, 20-22 September) (DG H 2B REV 1 CATS 105 EUROJUST 
147 17625/10; 8.12.2010) 

H2-03 Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o 
změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro 
soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné 
trestné činnosti (ÚVEU L 138/14; 4.6.2009) 

H2-04 Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing 
the fight against serious crime, OJ L 063/1, 6.3.2002 (consolidated 
version) – only available in English –  

 

 

4. Evropský žalobce  

 

Dne 29.9.2000 vydala Komise sdělení pod názvem « Trestněprávní ochrana finančních zájmů Společenství : Evropský 

prokurátor », v němž rozpracovala změny související s jeho institucionárním zakotvením. Právním podkladem by mělo 

být nové ustanovení Smlouvy – článek 280 bis SES, které by upravilo způsob jeho jmenování (rozhodnutí 

kvalifikovanou většinou Rady, na návrh Komise, se souhlasem Evropského parlamentu). Evropský prokurátor by byl 

pověřen vyšetřováním, trestním stíháním a vedením obžaloby v oblasti poškozování finančních zájmů Společenství a 

trestním stíháním před národními soudy členských států. V prosinci 2001 Komise předložila tzv. Zelenou knihu o zřízení 

institutu Evropského žalobce, která se zabývá otázkami jeho Statutu (decentralizovaná organizace « vyslaných » 

prokurátorů, kteří budou vystupovat na národní úrovni a podléhat Evropskému prokurátorovi), souvisejícími 

hmotněprávních a procesněprávních důsledky (harmonizace národních legislativ) a vytýčením jeho kompetencí k 

vedení trestního řízení. Institucionální zakotvení tohoto institutu je předvídáno Smlouvou o Ústavě pro Evropu.  

 

 ZÁVĚR  

 

V posledních letech dochází k internacionalizaci a specializaci mezinárodního organizovaného zločinu a stále 

nebezpečnějším formám terorismu, které nejsou - na rozdíl od možností a prostředků jejich potírání - limitovány 

legislativními mezerami a výhradami národních států. Prostředky dosavadní mezinárodní spolupráce se řídí mozaikou 

národních úprav, které se projevují nedostatečnou právní kompatibilitou. Problematika různosti národních jurisdikcí tak 

ve jménu státní svrchovanosti může ve svém důsledku nedostatečně bránit práva svých občanů.  

 

Stále se prohlubující snahy v oblasti justiční spolupráce a v oblasti potírání organizovaného zločinu, které se projevují 

konkrétními změnami jednotlivých národních úprav zcela oprávněně vedou k úvahám o existenci zvláštního 

„evropského trestního práva.“ Bývá označováno jako mezinárodní odvětví trestního práva, které je v plném rozvoji. Je 

tvořeno komponentou lidských práv zakotvených v evropského prostoru plně respektovanou Evropskou úmluvou o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Nejklasičtější komponentu evropského trestního práva představuje justiční 

spolupráce (která byla donedávna tvořena pouze na úrovni Rady Evropy), přičemž důležitou inovací je Evropský soudní 

dvůr, který může být povolán k výkladu pravidel vzniklých na půdě EU. Třetí složkou je působení komunitárního práva 

v trestním právu. Tato třetí složka z politických důvodů zatím spočívá na nekompetentnosti Společenství v oblasti 

trestního práva. Vývoj však ukazuje, že i Společenství se na trestněprávním území (zej. v oblasti hmotného práva) 

pohybují. 

Z hlediska trestního práva procesního se v souvislosti s otázkou závazností unijního práva (resp. třetího pilíře tvořícího 

soudní spolupráci v trestních věcech) stal stěžejním rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Pupino, ve kterém se 

soud vyslovil k problematice nutnosti eurokonformního výkladu rámcových rozhodnutí.  

                                                           
 
čerpáno z  
K. Brychtová, Evropské trestní právo procesní, publikováno Jurisprudence 8/2005 
O. Morkovin, Lisabonská smlouva z pohledu trestního práva, Diplomová práce 2010/2011, Brno: katedra 
trestního práva, fakulta právnická ; Masarykova univerzita 
 

zpracováno dne 25. 6. 2012, Mgr. Lenka Boudová 
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Procedural Safeguards in Criminal 
Justice – the EU’s Roadmap 

CESTOVNÍ MAPA PRO POSÍLENÍ PROCESNÍCH PRÁV PODEZŘELÝCH NEBO OBVINĚNÝCH 

OSOB V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

 Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních práv 

podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (www. odkaz pod D-05) 

Dne 30. listopadu 2009 přijala Rada cestovní mapu pro posílení procesních práv podezřelých a 
obviněných osob v trestním řízení, která vyzývá v rámci postupného přístupu k přijetí pěti opatření, jež 
by se vztahovala na většinu základních procesních práv, a vyzvala Komisi, aby za tímto účelem 
předložila nutné návrhy. Rada uznala, že se dosud nepodniklo na evropské úrovni dost k tomu, aby 
byla zajištěna základní práva osob v trestním řízení. Plné výhody legislativy EU v této oblasti se 
dostaví pouze poté, co budou všechna opatření promítnuta do právních předpisů. Druhé opatření 
cestovní mapy se týká práva na informace. 
 
Stockholmský program přijatý Evropskou radou ve dnech 10—11. prosince 2009 opětovně potvrdil 
důležitost práv osob v trestním řízení coby základní hodnotu Unie a nezbytnou složku vzájemné 
důvěry mezi členskými státy a důvěry veřejnosti v EU. Ochranou základních práv jednotlivců dojde 
rovněž k odstranění překážek pro volný pohyb. Stockholmský program odkazuje na výše zmíněnou 
cestovní mapu coby nedílnou součást víceletého programu a vyzývá Komisi, aby předložila příslušné 
návrhy k jejímu urychlenému provedení. 
 
Pořadí práv uvedených v této cestovní mapě je orientační.  

Opatření A: Překlady a tlumočení 

Stručné vysvětlení: 

Podezřelá nebo obviněná osoba musí být schopna rozumět tomu, co se (v daném řízení) odehrává, a 

stejně tak musí být rozuměno jí. Podezřelá nebo obviněná osoba, která nemluví jazykem, jenž je v 

řízení používán, nebo tomuto jazyku nerozumí, bude potřebovat tlumočníka a překlad nezbytných 

procesních dokumentů. Zvláštní pozornost by měla být rovněž věnována potřebám podezřelých nebo 

obviněných osob s poruchou sluchu. 

 Smĕrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na 

tlumočení a překlad v trestním řízení (D-03) 

Opatření B: Informace o právech a informace o obvinění 

Stručné vysvětlení: 

Osoba, která je podezřelá nebo obviněná z trestného činu, by měla být ústně či, tam kde je to vhodné, 

písemně informována o svých základních právech, například prostřednictvím poučení o právech. Dále 

by tato osoba měla ihned obdržet informace o povaze a příčinách obvinění proti ní. Obviněná osoba 

by měla mít ve vhodném čase právo na informace nezbytné k přípravě své obhajoby, přičemž se 

rozumí, že by tím neměl být dotčen řádný průběh trestního řízení. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května o právu na 

informace v trestním řízení (D-04) 

 

Cíl směrnice je stanovit pravidla týkající se práv podezřelých a obviněných osob na informace o svých 

právech a na informace o obvinění v trestním řízení vedeném proti nim. Tato směrnice se použije od 

okamžiku, kdy osobu příslušné orgány členského státu uvědomí úředním sdělením nebo jinak o tom, 

že je podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu, až do okamžiku ukončení řízení (včetně 
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jakýkoliv opravných prostředků). Nevztahuje se však na řízení vedená správními orgány ve věcech 

týkajících porušení vnitrostátních či evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 

pokud věc neprojednává soud s příslušností ve věcech trestních. 

Směrnice obsahuje indikativní vzor písemného poučení o právech.  

Ćlenské státy zajistí, aby byl každý podezřelý nebo obviněný neprodleně informován alespoň o 
následujících procesních právech, jak jsou uplatňována podle jejich vnitrostátního práva, aby tato práva 
mohla být účinně uplatněna:  

a) o právu na přístup k právníkovi;  

b) o právu na bezplatné právní poradenství a podmínky pro získání tohoto poradenství;  

c) o právu na to být seznámen s obviněním v souladu s článkem 6;  

d) o právu na tlumočení a překlad;  

e) o právu nevypovídat. 

Opatření C: Právní poradenství a právní pomoc 

Stručné vysvětlení: 

Právo na právní poradenství (prostřednictví právního zástupce) poskytnuté podezřelé nebo obviněné 

osobě v trestním řízení, jakmile je to vhodné, je základním právem pro zajištění spravedlivého řízení; 

právo na právní pomoc by mělo zajistit skutečný přístup ke zmíněnému právu na právní poradenství. 

 Návrh Smĕrnice Evropského Parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení 

a o právu na komunikaci po zatčení (D-02) 

Cílem směrnice je stanovit pravidla, která upravují právo podezřelých a obviněných osob a osob, na 
něž se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, na obhájce v trestním řízení vedeném proti nim, a pravidla, 
která upravují právo podezřelých a obviněných osob, které byly zbaveny svobody, na komunikaci s 
třetí osobou po zatčení. Tato směrnice se použije od okamžiku, kdy příslušné orgány členského státu 
uvědomí dotyčnou osobu úředním sdělením nebo jinak o tom, že je podezřelá nebo obviněná ze 
spáchání trestného činu, až do okamžiku ukončení řízení (včetně jakýkoliv opravných prostředků). 19. 
Výslovně jsou zahrnuta řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Směrnice stanoví, že se na 
řízení o předání založená na evropském zatýkacím rozkazu vztahují procesní záruky obsažené v 
článcích 47 a 48 Listiny a v článcích 5 a 6 EÚLP. 

 
Opatření D: Komunikace s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady 

Stručné vysvětlení: 

Podezřelá nebo obviněná osoba, která je zbavena svobody, musí být okamžitě informována o svém 

právu na to, aby byla o tomto zbavení svobody informována alespoň jedna osoba, jako například 

příbuzný či zaměstnavatel, přičemž se rozumí, že by tím neměl být dotčen řádný průběh trestního 

řízení. Kromě toho musí být podezřelá nebo obviněná osoba, která byla zbavena svobody v jiném než 

vlastním státě, informována o svém právu na to, aby byly o tomto zbavení svobody informovány 

příslušné konzulární orgány. 

 Návrh Smĕrnice Evropského Parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení 

a o právu na komunikaci po zatčení ( D-02) 

Opatření E: Zvláštní ochrana pro podezřelé nebo obviněné osoby, které jsou zranitelné 

Stručné vysvětlení: 



Za účelem zajištění spravedlivého řízení je důležité, aby byla věnována zvláštní pozornost podezřelým 

nebo obviněným osobám, které z důvodu například svého věku, duševního nebo fyzického stavu 

nemohou rozumět obsahu nebo smyslu řízení či jej sledovat. 

Opatření F: Zelená kniha o vazbě 

Stručné vysvětlení: 

Doba, po kterou může být osoba držena ve vazbě před tím, než je případ projednáván před soudem, 

a v průběhu soudního řízení, se v různých členských státech velice liší. Příliš dlouhá doba vazby 

přináší člověku újmu, může poškodit justiční spolupráci mezi členskými státy a nepředstavuje hodnoty, 

které Evropská unie zastává. V zelené knize by měla být posouzena opatření, která by bylo vhodné v 

této souvislosti přijmout. 

 Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v 

oblasti zadržení ( D-01) 

DOPLNĚNÍ: 

USNESENÍ RADY ze dne 10. června 2011 o plánu posílení práv a ochrany obětí, zejména v trestním 

řízení 

Návrh směrnice o minimálních standardů na práva, podpory a ochrany obětí trestných činů ze dne 18. 

května 2011  

www. odkazy: 

D-01 Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru – Zelená kniha o 

uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti 

zadržení (KOM(2011) 327 v konečném znění; 14.6.2011) 

D-02 Návrh  Smĕrnice Evropského Parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v 

trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení (KOM(2011) 326 v konečném 

znění; 8.6.2011) 

D-03 Smĕrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o 
právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (ÚVEU L 280/1; 26.10.2010) 

D-04 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května o právu 

na informace v trestním řízení 

D-05 Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních 
práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (ÚVEU C 295/1; 
4.12.2009) 

 

 

 

 

 

 

zpracováno dne 25. 6. 2012, Mgr. Lenka Boudová 
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Vytváření sítě kontaktů mezi advokáty v Evropě: 
možnosti a způsoby fungování

Dominika Stępińska-Duch

Praha

ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice

22. června 2012

K čemu networking slouží?

 nárůst počtu přeshraničních řízení

 požadavek povolání lokálního právníka v každé 
jurisdikci, jakožto záruka účinné obhajoby

 znalost práva a platných zvyklostí

 úspora času a prostředků

2
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Dobrý a špatný networking

(+)

 osobní kontakty

 vzájemná identifikace

 důvěra

 pravidelná setkání

 výměna zkušeností

 možnost dalších doporučení

(-)

 „yellow” pages

 chybí bezprostřední komunikace

3
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Komu vytváření sítě kontaktů slouží?

1. Právníkům

2. Občanům
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Organizace/ internetové platformy

 Advokátní rady

 CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)

 CCBE, European Lawyers Database

 ECBA (European Criminal Bar Association)

 ERA (The Academy of European Law)

 PenalNet

 Fair Trials International

 E-Justice Portal

 IBA (International Bar Association)

5

Advokátní rady 

http://www.nra.pl

 Vrchní advokátní rada

 Oblastní advokátní rady

6
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CCBE
Council of Bars and Law Societies of Europe
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy

http://www.ccbe.eu

1. Polsko v CCBE

 právní poradkyně Maria Ślązak, jakožto společná kandidátka obou
polských samospráv sdružujících právnické profese: Polské komory
právních poradců a Vrchní advokátní rady, byla zvolena na pozici
zástupkyně prezidenta Rady evropských advokátních komor
(CCBE). Brzy se stane prezidentkou CCBE, neboť každý nově
zvolený zástupce prezidenta bude vykonávat funkci prezidenta
tohoto sdružení

 členem Finanční komise CCBE byl letos zvolen Předseda komise
pro zahraniční záležitosti při Vrchní advokátní radě, advokát Maciej
Łaszczuk

7

European Lawyers Database
CCBE 

2. Internetový vyhledávač European Lawyers Database

nástroj umístěný na internetové stránce CCBE, který slouží k 
vyhledávání advokátních komor a komor právních poradců v 
evropských zemích i jinde

8
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European Criminal Bar Association
ECBA

http://www.ecba.org

 nezávislá organizace sdružující evropské obhájce (v 
rámci zemí Rady Evropy)

 placené členství

 newsletter

 dvě konference ročně

 „Find a lawyer” (http://www.ecba.org/contactslist/contacts-search-country.php)

9

ERA
The Academy of European Law
Akademia Prawa Europejskiego

https://www.era.int

Akademie evropského práva je nezisková nadace, která
organizuje školení v oblasti evropského práva pro právníky
vykonávající praxi

10
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PenalNet

http://www.penalnet.eu

 bezpečná e-mailová komunikace zabezpečená 
elektronickým podpisem, možnost zasílání důvěrných 
informací a organizování multi-video-konferencí s jinými 
uživateli této platformy

 zvenčí jsou dostupné všeobecné informace a část
elektronických knihoven

 PenalNet působí v souladu s iniciativami Rady Evropy a 
principy European Interoperability Framework

11

Fair Trials International

http://www.fairtrials.net

 propagační aktivity přispívající k zajištění spravedlivého řízení 
formou kampaní, publikací, „case examples”, filmových 
materiálů, školících workshopů

 internetová stránka Fair Trials International (v angličtině, 
francouzštině, němčině a španělštině) je k dispozici bezplatně

12
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E-Justice Portal
Europejski portal e-sprawiedliwość

https://e-justice.europa.eu

 portál nabízí jednoduché definice a odkazy na příslušné 
internetové stránky EU, jakož i na stránky jednotlivých 
členských států

 může sloužit jak odborníkům, tak jiným uživatelům, jako jsou 
například občané, společnosti, právnické profese, soudy.

 využívání databáze platformy je bezplatné a je přeložena do 
všech oficiálních jazyků Evropské unie
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IBA
International Bar Association

http://www.ibanet.org/

Committees

 Bussines Crime

 Criminal Law

 Human Rights Instuitute

 Human Rights Law

14
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Vytváření sítě kontaktů mezi advokáty v Evropě: 
možnosti a způsoby fungování

Děkuji za pozornost

Dominika Stępińska-Duch

Aleje Ujazdowskie 10, 00-478  Warszawa
tel.:  22 437 82 00,  22 537 82 00

e-mail: dominika.stepinska-duch@wardynski.com.pl
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Právo na obhajobu 
v judikatuře ESLP a ESD

Janusz Tomczak

Praha

ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice

22. června 2012
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Právo na obhajobu v 
judikatuře ESLP a ESD

 Institucionální rámce

 Právní rámce

 Právo na obhajobu

 Problematika práva na obhajobu v judikatuře:

i. ESLP

ii. ESD
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Institucionální rámce

 Evropský soud pro lidská práva „ESLP“

 Soudní dvůr Evropské unie „ESD“

i. Soudní dvůr  (ang. Court of Justice, fr. Cour de Justice) 
před rokem 2009 r. Evropský soudní dvůr

ii. Tribunál (and. General Court, fr. Tribunal)

iii. Soud pro veřejnou službu (ang. Civil Service Tribunal, 
fr. Tribunal de la fonction publique)

3

Právní rámce

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 
zkráceně Evropská úmluva o lidských právech „EÚLP”

 Čl. 6 Smlouvy o Evropské unii

i. Listina základních práv Evropské unie ze 7. prosince 2000

ii. Unie přistoupila k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod

iii. základní práva zaručená Úmluvou o ochraně lidských práv a 
základních svobod a vyplývající z ústavních tradic, jež jsou 
členským státům společné, tvoří součást práva EU, jakožto 
všeobecné zásady práva

4
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Právo na obhajobu

 Čl. 6 odst. 3 písm. c) EÚLP

i. právo hájit se:

 osobně nebo

 za pomoci obhájce podle vlastního výběru, 

 v případě nedostatku prostředků na zaplacení obhájce, právo 
na jeho ustanovení bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti 
vyžadují

 Čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv

i. každému obviněnému je zaručeno respektování práv na 
obhajobu

5

Právo na obhajobu

Exemplifikace a záruky práva na obhajobu na základě čl. 6 
EÚLP:

 právo být seznámen s povahou a důvodem obvinění (písm. a) 
odst. 3 čl. 6 EÚLP)

 právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby 
(písm. b) odst. 3 čl. 6 EÚLP)

 právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě i ve svůj 
prospěch (písm. d) odst. 3 čl. 6 EÚLP) 

 právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí 
jazyku používanému před soudem, nebo jím nemluví (písm. e) 
odst. 3 čl. 6 EÚLP)

6
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Právo na obhajobu

 Právo na obhajobu je základní součástí práva na 
spravedlivé řízení (čl. 6 EÚLP odst. 1)

 Součásti spravedlivého řízení:

i. pravidlo rovnosti zbraní

ii. právo na výslech

iii. právo na odůvodnění rozsudku

iv. právo na účast v řízení

v. právo na kontradiktornost důkazního řízení

vi. zásada res iudicata

7

Právo na obhajobu

Záruky vyplývající z čl. 6 přísluší osobě, proti níž je vedeno 
trestní řízení

i. rovněž v přípravném řízení

ii. od okamžiku zahájení stíhání proti ní

 Rozsudek z 24. listopadu 1993 Imbrioscia proti 
Švýcarsku

 Rozsudek z 20. června Berliński proti Polsku

8
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Právo být seznámen s povahou a 
důvodem obvinění

I. Obsah seznámení

→ povaha a důvod obvinění

→ podrobnost seznámení

II. Forma seznámení

III. Jazyk seznámení

→ jazyk, jemuž obviněný rozumí

IV. Neprodlené seznámení

→ okamžik, kdy se osoba stává 
podezřelým/obviněným

9

Právo na seznámení o povaze a důvodu 
obvinění

Rozsudek z 25. července 2000 Matoccia proti Itálii

 Podrobné seznámení o obviněních, jež jsou 
obviněnému/obžalovanému kladena za vinu je 
podmínkou možnosti zahájit a připravit účinnou 
obhajobu

 Povinné sdělení informací o základu obvinění se 
aktualizuje při každé změně faktických nebo právních 
základů obvinění

10
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Právo na seznámení o povaze a důvodu 
obvinění

Rozsudek z 18. prosince 1989 Kamasinski proti 
Rakousku

 Vyplývá-li ze skutečností vztahujících se k dané věci, že 
si byl obžalovaný vědom své právní situace i přesto, že 
mu nebyla sdělena změna základů obvinění, nejedná se 
o porušení práva na seznámení s touto změnou

 Požadavek na sdělení písemnou formou v případě, že 
obžalovaný neovládá úřední jazyk

11

Právo na přípravu obhajoby

 Podmětný rozsah záruky

 Předmětný rozsah záruky

→ přístup ke spisovému materiálu

→ přístup k právním předpisům

→ odůvodnění rozsudku

 Kontakt s obhájcem

→ neomezený

→ od okamžiku zadržení

 Přiměřená doba

12
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Právo na přípravu obhajoby

 Rozsudek z 13. ledna 2009 Rybacki proti Polsku, Rozsudek z 6. 
června 2000 Magee proti Polsku

 Opožděné umožnění kontaktu obžalovaného s obhájcem je 
porušením práva na přípravu obhajoby, pokud tato skutečnost měla 
nebo mohla mít negativní důsledky pro obžalovaného

 Rozsudek z 21. června 2005 Turek proti České republice

ii. přístup ke spisovému materiálu lze omezit pouze v situacích, kdy 
je to nezbytně nutné

 Rozsudek z 18. prosince 1989 Kamasinski proti Rakousku

iii. zajištěním obhájci možnosti připravit obhajobu tím, že je mu 
umožněn přístup ke spisovému materiálu, lze nahradit odmítnutí 
poskytnout takovouto možnost obžalovanému

13

Právo na obhajobu

Právo na obhajobuPrávo na obhajobu

po stránce formálnípo stránce formální

hájit se osobněhájit se osobně
hájit se prostřednictvím 

zvoleného nebo 
ustanoveného obhájce

hájit se prostřednictvím 
zvoleného nebo 

ustanoveného obhájce

po stránce materiální= 
čelit tezi obhajoby

po stránce materiální= 
čelit tezi obhajoby
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Právo na obhajobu

 Absolutní právo

 Účast na jednání jako podmínka realizace práva na 
obhajobu

 Právo volby obhájce

 Právo na ustanovení obhájce:

 v případě obtížné hmotné situace a

 vyžaduje-li to zájem spravedlnosti

→ stát nenese zodpovědnost za kvalitu služeb 
poskytovaných ustanoveným obhájcem – Rozsudek z 
18. prosince 1989 r. Kamasinski proti Rakousku

15

Věc: Krombach proti Francii

Rozsudek ESLP z 13. února 2001 

 Námitka porušení čl. 6 §§ 1 i 3 c) EÚLP v rozsahu, v němž 
čl. 630 francouzského trestního řádu vylučoval možnost, 
aby obžalovaného, jenž nebyl na jednání přítomen, 
zastupovali obhájci

 „I v případě, že právo obžalovaný na zastupování před 
soudem obhájcem, ať už zvoleným, nebo ustanoveným, 
není absolutní, představuje základní součást práva na 
spravedlivé řízení. Obžalovaný  ho neztrácí z důvodu 
nepřítomnosti na jednání. […]” 

 Věc Poitrimol, věc Van Geyseghem
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Právo na vyslechnutí svědků

 Právo na vyslechnutí svědků obžaloby

 Právo na zajištění výslechu svědků obhajoby

 Právo relativní:

 přípustnost čtení protokolů z výslechu svědků

 přípustnost anonymních  důkazních zdrojů pod podmínkou, 
že nedojde k porušení práva obžalovaného a obhájce na 
zadávání otázek – rozsudek z 2. dubna 1997 Van Mechelen

→přípustné je použití důkazu bez možnosti jeho kontradiktorní 
kontroly pod podmínkou, že tento důkaz nepředstavuje jediný 
nebo zásadní základ rozsudku – rozsudek z 9. ledna 2009 
Gossa proti Polsku 

17

Soudní dvůr

 Do okamžiku, kdy vstoupila v platnost Lisabonská 
smlouva (tj. do dne 1. prosince 2009) – omezená 
kognice Soudního dvora v záležitostech z oblasti 
spolupráce ve věcech trestních (III. pilíř) – dříve čl. 35 
ESD

 Na právo na obhajobu se odvolávají rozsudky 
Evropského soudního dvora a v současnosti Soudního 
dvora EU zejména ve věcech z oblasti:

i. uplatňování Úmluvy o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí 
v občanských a obchodních věcech

ii. předpisy o hospodářské soutěži

18
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Věc: Krombach proti Bamberski

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 28. 
března 2008, C-7/98

„V rámci ustanovení o veřejném pořádku obsaženého v čl. 
27 bodu 1 úmluvy, může soud státu, ve kterém se uznání 
uplatňuje, u obžalovaného s bydlištěm na území tohoto 
státu a stíhaného pro úmyslný trestný čin přihlížet ke 
skutečnosti, že soud státu původu odmítl obžalovanému 
právo hájit se, aniž by se dostavil osobně”.

19

Upevnění judikatury „Krombach” 

Rozsudek ESD z 2. května 2006, C-341/04 ve věci 
EUROFOOD - čl. 26 nařízení č. 1346/2000 z 29. května 
2000 ve věci úpadkového řízení

„ členský stát může odmítnout uznat úpadkové řízení 
zahájené v jiném členském státě, jestliže bylo rozhodnutí o 
zahájení řízení přijato při zjevném porušení základního 
práva být vyslechnut, kterého požívá osoba dotčená 
takovým řízením”.

20
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Věci z oblasti předpisů o hospodářské 
soutěži
 Věci z oblasti předpisů o hospodářské soutěži mají povahu trestních 

věcí

i. povaha porušení

ii. druh sankce

iii. přísnost sankce

 Požadavek dodržovat záruky spravedlivého řízení uvedené v čl. 6 
ESLP, včetně práva na obhajobu ve věcech z oblasti předpisů o 
hospodářské soutěži

i. rozsudek ESD z 13. února 1979, 85/76, - Hoffman-La Roche
proti Komisi

ii. rozsudek ESD z 17. prosince 1998, C-15/95 P -
Baustahlgewebe GmbH

21

Věc: ARBED S.A.

Rozsudek ESD z 2. října 2003, C-176/99

Zásada zachování práva na obhajobu vyžaduje, aby notifikace 
námitek, jež vznáší Komise v rámci řízení ve věcech, na něž se 
vztahují předpisy o hospodářské soutěži, obsahovala všechny 
zásadní prvky:

 faktické skutečnosti

 právní kvalifikaci

 důkazy, na nichž Komise námitku zakládá

 přesné určení subjektu, vůči němuž jsou námitky 
vznášeny a v jejichž důsledku mohou být uloženy sankce

22
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Právo na obhajobu
v judikatuře ESLP a ESD

Děkuji za pozornost

Janusz Tomczak

Aleje Ujazdowskie 10, 00-478  Warszawa
tel.:  22 437 82 00,  22 537 82 00

e-mail: janusz.tomczak@wardynski.com.pl
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