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18
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 30. prosince 2004, ã. j. 66/2004-MO-J/98,
o postupu soudÛ ve styku se ãlensk˘mi státy Evropské unie ve vûcech trestních

âást první

(3) Podání urãená orgánÛm Evropské unie soud neopatﬁuje
pﬁekladem do cizího jazyka, neboÈ ãesk˘ jazyk je jedním
z úﬁedních jazykÛ Evropské unie.

OBECNÁ âÁST

§3

§1

Evropská soudní síÈ v trestních vûcech

Úãel instrukce

(1) Pro neformální styk s orgány doÏádan˘ch ãlensk˘ch
státÛ (napﬁ. pﬁedjednání Ïádostí o právní pomoc atp.) lze vyuÏít kontaktních bodÛ Evropské soudní sítû v trestních vûcech,
které byly zﬁízeny v rámci mezinárodního odboru Ministerstva
spravedlnosti (dále jen ministerstvo).

Ministerstvo spravedlnosti stanoví:

(1) Tato instrukce je metodickou pomÛckou upﬁesÀující postup soudÛ pﬁi úkonech souvisejících s aplikací ustanovení zejména hlavy dvacáté páté trestního ﬁádu, která provádûjí
závazky âeské republiky vypl˘vající z jejího ãlenství
v Evropské unii, a ustanovení pﬁíslu‰n˘ch vyhlá‰en˘ch mezinárodních smluv, k jejichÏ ratifikaci dal Parlament souhlas
a jimiÏ je âeská republika vázána (dále jen „mezinárodní
smlouvy“), ve vztahu ke ãlensk˘m státÛm Evropské unie
(dále jen „ãlenské státy“) a dal‰ím státÛm zapojen˘m do
schengenské spolupráce (§ 4 odst. 3, § 28 odst. 3 a § 29).

(2) K vyhledávání adres pﬁíslu‰n˘ch justiãních orgánÛ
ãlensk˘ch státÛ lze pouÏít Atlas Evropské soudní sítû v trestních vûcech (dále jen „Atlas“) dostupn˘ na internetov˘ch
stránkách (http://www.atlas.mj.pt/). Státy, které pﬁistoupily
k Evropské unii k 1. kvûtnu 2004, budou do Atlasu zaﬁazeny
do konce roku 2004. Heslo k pﬁístupu na internetové stránky
Atlasu sdûlí soudu ministerstvo.

(2) Pokud není v této instrukci stanoveno jinak, pouÏijí se
ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, o postupu
soudÛ ve styku s cizinou ve vûcech trestních.Pozn.red.

âást druhá

§2

ZVLÁ·TNÍ âÁST

Zvlá‰tní ustanovení o zpÛsobu styku s orgány
Evropské unie

Hlava první
Extradice

(1) Îádost o rozhodnutí o pﬁedbûÏné otázce (§ 9a trestního
ﬁádu), jakoÏ i související korespondenci, soud podává Soudnímu dvoru prostﬁednictvím kanceláﬁe Soudního dvora na adrese: Bd Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg, tel. +352 43 03-1,
fax: +352 43 37 66, e-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int.
(2) Je-li tﬁeba poÏádat nûkter˘ z orgánÛ, úﬁadÛ nebo
agentur Evropské unie (dále jen „orgány Evropské unie“)
o souhlas s trestním stíháním osoby poÏívající v˘sad a imunit podle mezinárodního práva, nebo aby na takové osobû
mohl b˘t vykonán trest nebo ochranné opatﬁení, za‰le soud
takovou Ïádost pﬁíslu‰nému orgánu Evropské unie prostﬁednictvím Stálého zastoupení âeské republiky pﬁi
Evropské unii v Bruselu (dále jen „Stálé zastoupení v Bruselu“). Písemnosti urãené Stálému zastoupení v Bruselu
soud za‰le prostﬁednictvím podatelny Ministerstva zahraniãních vûcí tak, Ïe jako adresu uvede: Ministerstvo zahraniãních vûcí, podatelna pro SZ Brusel, Loretánské námûstí 5,
118 00 Praha 1.
Pozn. red.
1)

§4
Základní normativní úprava
(1) Základní vnitrostátní normativní úprava je obsaÏena
v ustanoveních § 375 odst. 1, § 383 aÏ § 402 trestního ﬁádu.
(2) Nejv˘znamnûj‰ími mnohostrann˘mi mezinárodními
smlouvami v oblasti extradice jsou:
a) Evropská úmluva o vydávání z 13. prosince 1957
(ã. 549/1992 Sb., sdûlení o opravû chyb pﬁekladu
v ãástce 32/2004 Sb. m. s.; dále v této ãásti jen
„Evropská úmluva“),
b) Dodatkov˘ protokol z 15. záﬁí 1975 k Evropské úmluvû
o vydávání z 13. prosince 1957 (ã. 29/1997 Sb.);
c) Druh˘ dodatkov˘ protokol ze 17. bﬁezna 1978
k Evropské úmluvû o vydávání z 13. prosince 1957
(ã. 30/1997 Sb.).

Instrukce Ministerstva spravedlnostize dne 23. února 2005, ã. j. 81/2002-MO-J/142, o postupu soudÛ ve styku s cizinou ve vûcech trestních
Spoleãná akce ze dne 29. ãervna 1998 pﬁijatá Radou na základû ãlánku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoﬁeníEvropské soudní sítû
(98/428/SVV): text byl publikován v Úﬁedním vûstníku evropské unie pod ã. L 191, 7. 7. 1998
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(3) Ode dne pﬁistoupení âeské republiky k Evropské unii
(1. kvûtna 2004) jsou pro âeskou republiku závazná a pouÏitelná následující ustanovení Úmluvy podepsané dne 19. ãervna 1990 v Schengenu mezi Belgick˘m královstvím,
Spolkovou republikou Nûmecko, Francouzskou republikou,
Lucembursk˘m velkovévodstvím a Nizozemsk˘m královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. ãervna 1985
o postupném odstraÀování kontrol na spoleãn˘ch hranicích
(dále jen „Schengenská provádûcí úmluva“), která doplÀují
Evropskou úmluvu: ãlánky 59, 61-63, 65 a 66. Tato ustanovení Schengenské provádûcí úmluvy se pouÏijí ve vztahu k Norsku, Islandu a ãlensk˘m státÛm s v˘jimkou Irska (státy
zapojené do schengenské spoluráce).
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c) vydání osoby nebrání skuteãnost, Ïe nebyl podán návrh
na zahájení trestního ﬁízení, nebo Ïe chybí úﬁední
zmocnûní opravÀující ke stíhání, vyÏadované pouze
podle zákonÛ doÏádané smluvní strany (ãl. 62 odst. 3
Schengenské provádûcí úmluvy);
d) vydání je moÏné i pro poru‰ení právních pﬁedpisÛ
v oblasti spotﬁebních daní, danû z pﬁidané hodnoty a cel
(ãl. 63 ve spojení s ãl. 50 odst. 1 Schengenské provádûcí úmluvy).
Hlava druhá
Evropsk˘ zat˘kací rozkaz 2)
§5

(4) Závaznost ustanovení Schengenské provádûcí úmluvy
uveden˘ch v odstavci 3 vypl˘vá pro âeskou republiku z ãl. 3
odst. 1 Aktu o podmínkách pﬁistoupení âeské republiky,
Estonské republiky, Kyperské republiky, Loty‰ské republiky,
Litevské republiky, Maìarské republiky, Republiky Malta,
Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
a o úpravách smluv, na nichÏ je zaloÏena Evropská unie (dále
jen „Akt o pﬁistoupení“), kter˘ je nedílnou souãástí Smlouvy
mezi Belgick˘m královstvím, Dánsk˘m královstvím, Spolkovou republikou Nûmecko, ¤eckou republikou, ·panûlsk˘m
královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucembursk˘m velkovévodstvím, Nizozemsk˘m
královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou,
Finskou republikou, ·védsk˘m královstvím, Spojen˘m královstvím Velké Británie a Severního Irska (ãlensk˘mi státy
Evropské unie) a âeskou republikou, Estonskou republikou,
Kyperskou republikou, Loty‰skou republikou, Litevskou republikou, Maìarskou republikou, Republikou Malta, Polskou
republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou
o pﬁistoupení âeské republiky, Estonské republiky, Kyperské
republiky, Loty‰ské republiky, Litevské republiky, Maìarské
republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii z 16. dubna
2003 (ã. 44/2004 Sb. m. s; dále jen „Smlouva o pﬁistoupení“).
(5) V ãeském jazyce byla Schengenská provádûcí úmluva
publikována ve svazku 02 Zvlá‰tního vydání Úﬁedního vûstníku Evropské unie z roku 2004 (Úﬁ. vûst., Zvl. vyd. 2004, Kap.
19, sv. 02 (L 239, 22. 9. 2000, s. 19)). Text lze najít také na
internetov˘ch stránkách Evropské komise (http://europa.
eu.int/eur-lex/cs/dd/docs/2000/42000A0922_02_-CS.doc).
(6) Ve vztahu ke státÛm uveden˘m v odstavci 3 se podmínky vydání ﬁídí následující zvlá‰tní právní úpravou, která je obsaÏena v Schengenské provádûcí úmluvû:
a) pro pﬁeru‰ení bûhu promlãecí doby jsou rozhodující
pouze pﬁedpisy doÏadující smluvní strany (ãl. 62 odst. 1
Schengenské provádûcí úmluvy);
b) amnestie vyhlá‰ená doÏádanou smluvní stranou není
pﬁekáÏkou vydání osoby, ledaÏe se na trestn˘ ãin vztahuje soudní pravomoc doÏádané smluvní strany (ãl. 62
odst. 2 Schengenské provádûcí úmluvy);
2)

Základní normativní úprava
(1) Základní vnitrostátní normativní úprava je obsaÏena
v ustanoveních § 375 odst. 1, § 403 aÏ § 421 trestního ﬁádu
a v ustanovení ãl. II zákona ã. 539/2004 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 141/1961 Sb., o trestním ﬁízení soudním (trestní ﬁád),
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a nûkteré dal‰í zákony.
(2) âeská republika ke dni 1. listopadu 2004 neoznámila
generálnímu tajemníkovi Rady Evropy v souladu s ãlánkem
28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957,
Ïe bude ve vzájemn˘ch vztazích s ostatními ãlensk˘mi státy
Evropské unie namísto Evropské úmluvy pouÏívat svou vnitrostátní právní úpravu pﬁedávání osob na základû evropského
zat˘kacího rozkazu, a je proto nadále ve vztahu k ostatním
ãlensk˘m státÛm vázána Evropskou úmluvou, která stanoví
pro vyÏádání osob z ãlensk˘ch státÛ jin˘ postup neÏ ustanovení oddílu tﬁetího hlavy dvacáté páté trestního ﬁádu (alt. § 403
aÏ 421 trestního ﬁádu).
(3) O skuteãnosti, Ïe âeská republika uãinila oznámení
podle ãlánku 28 odst. 3 Evropské úmluvy, budou soudy informovány sdûlením Ministerstva zahraniãních vûcí publikovan˘m ve Sbírce mezinárodních smluv ( § 5 odst. 1 písm. b)
zákona ã. 309/199 Sb., o Sbírce zákonÛ a Sbírce mezinárodních smluv, v platném znûní).
§6
Rozsah aplikace evropského zat˘kacího rozkazu
(1) Vzájemné pﬁedávání osob na základû evropského zat˘kacího rozkazu mezi âeskou republikou a jin˘m ãlensk˘m státem lze realizovat v˘luãnû pro trestné ãiny spáchané od
1. listopadu 2004. Na trestné ãiny spáchané pﬁed tímto datem
se pouÏije ustanovení oddílu druhého hlavy dvacáté páté trestního ﬁádu o vydávání a pﬁíslu‰n˘ch mezinárodních smluv
o vydávání.
(2) Od 1. listopadu 2004 provádûjí vzájemné pﬁedávání
osob na základû evropského zat˘kacího rozkazu následující

Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. ãervna 2002 o evropském zat˘kacím rozkazu a postupech pﬁedávání mezi ãlensk˘mi státy
(2002/584/SVV): text rámcového rozhodnutí byl publikován v Úﬁedním vûstníku Evropské unie pod ã. L 190, 18. 7. 2002
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ãlenské státy: Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko,
Kypr, Litva, Loty‰sko, Lucembursko, Malta, Maìarsko,
Nûmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
¤ecko, Slovensko, Slovinsko, ·panûlsko a ·védsko.
(3) Ve vztahu k Irsku a Velké Británii bude moÏno realizovat vzájemné pﬁedávání osob na základû evropského zat˘kacího rozkazu teprve po pﬁijetí sekundární vnitrostátní legislativy
v kaÏdém z tûchto ãlensk˘ch státÛ, která je nezbytná k urãení
âeské republiky jako státu, s nímÏ Irsko a Velká Británie spolupracují na základû evropského zat˘kacího rozkazu. O datu,
od kterého Irsko a Velká Británie budou pﬁijímat evropské zat˘kací rozkazy vydané ãesk˘mi soudy, jakoÏ i zasílat âeské
republice evropské zat˘kací rozkazy vydané jejich justiãními
orgány, budou soudy informovány sdûlením ve Sbírce instrukcí a sdûlení Ministerstva spravedlnosti. Stejn˘m postupem budou soudy informovány o zahájení aplikace evropského
zat˘kacího rozkazu ve vztahu k Itálii.
(4) VyÏádání osob na základû evropského zat˘kacího rozkazu je moÏné pouze z metropolitních území ãlensk˘ch státÛ.
Ve vztahu k územím, za jejichÏ zahraniãní vztahy jednotlivé
ãlenské státy odpovídají (zámoﬁská a závislá území), se uplatní postup podle pﬁíslu‰n˘ch mezinárodních smluv o vydávání
nebo postup bez smluvního základu podle ustanovení právního ﬁádu âeské republiky. Informace o tom, co se rozumí metropolitním územím jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ nebo jak˘
reÏim se uplatní pﬁi vyÏádání osoby ze zámoﬁsk˘ch a závisl˘ch
území ãlensk˘ch státÛ podá na Ïádost soudu ministerstvo.
§7
Zvlá‰tní ustanovení t˘kající se Rakouska
(1) AÏ do 31. prosince 2008 Rakouská republika nebude
pﬁedávat rakouské obãany na základû evropského zat˘kacího
rozkazu bez jejich vlastního souhlasu.
(2) Od 1. ledna 2009 bude Rakouská republika pﬁedávat
rakouské obãany na základû evropského zat˘kacího rozkazu,
kromû pﬁípadÛ, kdy je Ïádáno o pﬁedání rakouského obãana
a) k v˘konu trestu;
b) pro trestné ãiny podléhající pravomoci rakousk˘ch
orgánÛ,
c) pro trestné ãiny spáchané mimo území vyÏadujícího
ãlenského státu.
Oddíl první
Pﬁedání z jiného ãlenského státu do âeské republiky
§8

ãástka 4

Evropsk˘ zat˘kací rozkaz
§9
Nezbytn˘m podkladem pro vydání evropského zat˘kacího
rozkazu je jiÏ existující vykonateln˘ rozsudek, pﬁíkaz k zatãení
podle § 69 trestního ﬁádu, mezinárodní zat˘kací rozkaz podle
§ 384 trestního ﬁádu nebo vykonatelné rozhodnutí s t˘mÏ úãinkem (napﬁ. pﬁíkaz k dodání do v˘konu trestu podle § 321 odst. 3
trestního ﬁádu). Není-li místo pobytu obvinûného v cizinû známo, je vhodné vydat souãasnû s evropsk˘m zat˘kacím rozkazem
také mezinárodní zat˘kací rozkaz podle § 384, aby tak bylo moÏno vyhlásit pátrání po obvinûném i mimo území ãlensk˘ch státÛ.
§ 10
Obsah
(1) NáleÏitosti evropského zat˘kacího rozkazu stanoví
§ 405 odst. 2 a 3 trestního ﬁádu. Evropsk˘ zat˘kací rozkaz je
zvlá‰tním druhem rozhodnutí a soud jej proto nevydává ve
formû usnesení nebo opatﬁení. Písemné vyhotovení evropského zat˘kacího rozkazu soud vypracuje na formuláﬁi, jehoÏ
vzor je uveden v pﬁíloze ã. 1.
(2) Pokud je znakem skutkové podstaty trestného ãinu v˘‰e ‰kody, uvede soud v evropském zat˘kacím rozkazu [v ãásti
e) vzoru] také znûní § 89 odst. 11 trestního zákona. Znûní ustanovení § 67a a § 68a trestního zákona soud v evropském zat˘kacím rozkazu uvede pouze v pﬁípadû, Ïe jejich aplikace
pﬁipadá vzhledem k právní kvalifikaci skutku v úvahu.
(3) V pﬁípadû pﬁedání odsouzeného z jiného ãlenského
státu k v˘konu trestu nebo ochranného opatﬁení nepﬁikládá
soud k evropskému zat˘kacímu rozkazu stejnopis rozsudku
s doloÏkou právní moci a pﬁípadné rozhodnutí soudu druhého stupnû. Tato rozhodnutí soud za‰le pﬁíslu‰nému orgánu
vykonávajícího ãlenského státu na jeho v˘slovnou Ïádost
dodateãnû.
§ 11
Pﬁeklady
(1) Evropsk˘ zat˘kací rozkaz soud opatﬁí úﬁedním pﬁekladem do úﬁedního jazyka ãlenského státu, na jehoÏ území se má
obvinûn˘ zdrÏovat, nebo do jiného jazyka, v nûmÏ je tento
ãlensk˘ stát ochoten evropsk˘ zat˘kací rozkaz pﬁijmout. Jazyky, v nichÏ jednotlivé ãlenské státy pﬁijímají evropsk˘ zat˘kací rozkaz, jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 2. Pokud není v dobû
vydání evropského zat˘kacího rozkazu místo pobytu obvinûného známo, opatﬁí soud evropsk˘ zat˘kací rozkaz úﬁedním
pﬁekladem do angliãtiny.

Základní normativní úprava
Základní vnitrostátní normativní úprava je obsaÏena
v ustanoveních § 403 aÏ § 407 trestního ﬁádu.

(2) Vzory evropského zat˘kacího rozkazu v jednotliv˘ch
úﬁedních jazycích Evropské unie jsou ke staÏení na extranetov˘ch stránkách ministerstva (http://extranet.justice.cz/).
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(napﬁ. obhájce, policejního orgánu, státního zástupce), soud
takovou skuteãnost v Ïádosti uvede.

Doruãení
(1) Neprodlenû po vydání evropského zat˘kacího rozkazu
soud poÏádá Policejní prezídium âeské republiky, odbor mezinárodní policejní spolupráce, Národní centrálu SIRENE
(dále jen „SIRENE“¨) o zahájení pátrání po obvinûném a jeho
zatãení; jako podklad Ïádosti za‰le jedno vyhotovení evropského zat˘kacího rozkazu v ãeském jazyce. Pﬁeklad evropského zat˘kacího rozkazu do pﬁíslu‰ného jazyka podle § 11 soud
za‰le SIRENE dodateãnû. Písemnosti urãené SIRENE za‰le
soud po‰tou na adresu: P.O. Box 62/MPS, Strojnická 27,
170 89 Praha 7 nebo faxem na ãíslo 974 834 716 ãi elektronicky na adresu: sirene@mvcr.cz.
(2) Stejnopis evropského zat˘kacího rozkazu soud za‰le
pﬁíslu‰nému orgánu Policie âR, kter˘ po obvinûném pátrá na
národní úrovni (dále jen „místnû pﬁíslu‰n˘ orgán Policie âeské republiky“), a mezinárodnímu odboru ministerstva na adresu Vy‰ehradská 16, 128 10 Praha 2 (§ 405 odst. 5 trestního
ﬁádu). Ministerstvu soud za‰le evropsk˘ zat˘kací rozkaz spoleãnû s pﬁekladem do pﬁíslu‰ného jazyka podle § 11.
(3) Jakmile bude soudu známo místo pobytu obvinûného
v jiném ãlenském státû, za‰le soud evropsk˘ zat˘kací rozkaz
a jeho úﬁední pﬁeklad vûcnû a místnû pﬁíslu‰nému orgánu pﬁedávajícího státu. Seznam orgánÛ oprávnûn˘ch pﬁijímat v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech evropsk˘ zat˘kací rozkaz je
uveden v pﬁíloze ã. 3. Adresy a dal‰í kontaktní údaje na tyto
orgány jsou uvedeny na extranetov˘ch stránkách ministerstva
(http://extranet.justice.cz/). O doruãení evropského zat˘kacího
rozkazu soud mÛÏe poÏádat SIRENE nebo ministerstvo, zejména nesnese-li vûc odkladu nebo pokud se pﬁi pﬁedchozím
doruãení vyskytly pﬁekáÏky.
(4) Pﬁi doruãení dodatkov˘ch informací, které pﬁedávající
ãlensk˘ stát poÏaduje pro úãely rozhodnutí o evropském zat˘kacím rozkazu, soud postupuje obdobnû, jako je uvedeno
v odstavci 3.
§ 13
O pozbytí platnosti evropského zat˘kacího rozkazu podle
§ 405 odst. 6 za pouÏití § 384 odst. 5 b) a c) trestního ﬁádu
soud informuje SIRENE, místnû pﬁíslu‰n˘ orgán Policie âeské republiky a ministerstvo ve lhÛtû 14 dnÛ. O zru‰ení evropského zat˘kacího rozkazu podle § 405 odst. 6 trestního ﬁádu
za pouÏití § 384 odst. 6 trestního ﬁádu soud informuje tytéÏ
orgány neprodlenû.

(2) Ve stanoveném termínu soud zajistí navrácení doãasnû
pﬁedané osoby zpût orgánÛm pﬁedávajícího státu. Na postup
pﬁi realizaci pﬁevzetí a navrácení doãasnû pﬁedané osoby se
pﬁimûﬁenû pouÏijí § 15 a § 16.
Postup po rozhodnutí pﬁedávajícího ãlenského státu
§ 15
(1) Pokud bylo pﬁedání povoleno, soud poÏádá SIRENE
o sjednání termínu a dal‰ích podrobností pﬁevzetí pﬁedávané
osoby policejními orgány.
(2) O zaslání pravomocného odsuzujícího rozsudku pﬁedávajícímu ãlenskému státu podle § 405 odst. 6 trestního ﬁádu
soud neprodlenû informuje ministerstvo; souãasnû pﬁipojí opis
rozsudku a trestní list pro mezinárodní v˘mûnu. Na Ïádost ministerstva soud poskytne potﬁebnou souãinnost pﬁi realizaci
pﬁedání odsouzeného k v˘konu trestu do pﬁedávajícího ãlenského státu, zejména zasláním vyÏádan˘ch listin a informací
z trestního spisu.
§ 16
PrÛvoz
(1) Pokud má b˘t eskorta pﬁedávané osoby z pﬁedávajícího ãlenského státu do âeské republiky realizována pﬁes území jiného ãlenského státu, za‰le soud pﬁíslu‰nému orgánu
tohoto tﬁetího ãlenského státu Ïádost o prÛvoz spoleãnû
s pﬁekladem Ïádosti do jazyka, v nûmÏ tento ãlensk˘ stát pﬁijímá evropsk˘ zat˘kací rozkaz. Seznam orgánÛ, které v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech pﬁijímají Ïádost o prÛvoz, je
uveden v pﬁíloze ã. 4. Adresy a dal‰í kontaktní údaje na
tyto orgány jsou uvedeny na extranetov˘ch stránkách ministerstva (http:// extranet.justice.cz/). Îádost o prÛvoz se
nezasílá, pokud se eskorta pﬁedávané osoby realizuje letecky bez plánovaného mezipﬁistání na území jiného ãlenského
státu.
(2) Îádost o prÛvoz musí obsahovat:
a) informace o totoÏnosti a státní pﬁíslu‰nosti pﬁedávané
osoby,
b) informaci o vydání evropského zat˘kacího rozkazu,
c) zákonné pojmenování trestného ãinu a
d) vylíãení skutkového dûje s pﬁesn˘m vyznaãením doby,
místa a zpÛsobu spáchání trestného ãinu.
O povolení prÛvozu informuje soud SIRENE.

§ 14
V˘slech nebo doãasné pﬁevzetí osoby z jiného ãlenského
státu pﬁed povolením pﬁedání
(1) Îádost o v˘slech nebo doãasné pﬁevzetí pﬁedávané osoby podle § 407 odst. 1 trestního ﬁádu soud za‰le pﬁíslu‰nému
orgánu pﬁedávajícího státu postupem podle § 12 odst. 3. Je-li
tﬁeba pﬁi v˘slechu pﬁedávané osoby zajistit úãast tﬁetích osob

(3) Pokud má b˘t eskorta pﬁedávané osoby z pﬁedávajícího
ãlenského státu do âeské republiky realizována pﬁes území
státu, kter˘ není ãlensk˘m státem, poÏádá soud ministerstvo
o zaji‰tûní povolení prÛvozu územím tohoto cizího státu a poskytne ministerstvu potﬁebnou souãinnost. Zejména za‰le
ministerstvu stejnopis nebo ovûﬁenou kopii evropského zat˘kacího rozkazu, neuãinil-li tak jiÏ podle § 405 odst. 5 trestního ﬁádu, a pokud je to tﬁeba, jeho pﬁeklad do úﬁedního jazyka
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státu, pﬁes jehoÏ území má b˘t prÛvoz realizován, nebo do
jiného jazyka, kter˘ ministerstvo urãí. Ministerstvo informuje
o povolení prÛvozu soud a SIRENE.
§ 17
(1) Po dodání pﬁedané osoby do vazby, do v˘konu trestu
odnûtí svobody nebo do zaﬁízení, v nûmÏ má b˘t vykonáváno
ochranné opatﬁení spojené s omezením svobody, za‰le soud
ministerstvu kopii protokolu o pﬁevzetí osoby nebo kopii
hlá‰ení vûznice, a to do 14 dnÛ od realizace pﬁedání.
(2) O v˘sledku v˘slechu pﬁedaného odsouzeného podle
§ 405 odst. 6 trestního ﬁádu za pouÏití § 388 odst. 3 trestního
ﬁádu soud informuje ministerstvo.
§ 18
Doãasné pﬁevzetí osoby z jiného ãlenského státu
po povolení pﬁedání
(1) Pokud bylo pﬁedání povoleno, av‰ak jeho realizace byla pﬁedávajícím ãlensk˘m státem odloÏena z dÛvodu trestního
stíhání pﬁedávané osoby nebo v˘konu trestu na pﬁedávané
osobû v tomto státû, mÛÏe soud poÏádat pﬁedávající ãlensk˘
stát, aby osobu doãasnû pﬁedal do âeské republiky za úãelem
provedení procesních úkonÛ trestního stíhání.
(2) Na Ïádost o doãasné pﬁedání pﬁedávané osoby, jakoÏ
i její navrácení se pouÏijí ustanovení § 14.
§ 19
Zásada speciality
(1) Kopii protokolu, v nûmÏ je zaznamenáno prohlá‰ení
pﬁedané osoby o vzdání se práva na uplatnûní zásady speciality podle § 406 odst. 1 písm. e) trestního ﬁádu, jakoÏ i vyrozumûní pﬁedávajícího ãlenského státu o tom, Ïe pﬁedaná osoba se
vzdala práva na uplatnûní zásady speciality (§ 406 odst. 1 písm.
d) trestního ﬁádu), za‰le soud ministerstvu.
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§ 21
PﬁedbûÏná vazba
(1) O vzetí vyÏádané osoby do pﬁedbûÏné nebo pﬁedávací
vazby soud bezodkladnû informuje:
a) státního zástupce, kter˘ provádí pﬁedbûÏné ‰etﬁení,
b) SIRENE a
c) ministerstvo.
Sdûlení soud za‰le v‰em uveden˘m orgánÛm bezodkladnû
faxem, a to bez ohledu na právní moc usnesení o vzetí do vazby. Stejnû soud postupuje, rozhodl-li o propu‰tûní osoby
z pﬁedbûÏné nebo pﬁedávací vazby.
(2) Pokud by po propu‰tûní z pﬁedbûÏné vazby nastaly
okolnosti, které by odÛvodÀovaly opûtovné vzetí pﬁedávané
osoby do pﬁedbûÏné vazby, pokyn k obnovení pátrání a zadrÏení osoby na území âeské republiky by mûl dát SIRENE státní zástupce provádûjící pﬁedbûÏné ‰etﬁení a po podání návrhu
na pﬁedání podle § 411 odst. 1 trestního ﬁádu soud.
(3) O vyrozumûní pﬁíslu‰ného orgánu vyÏadujícího ãlenského státu o uvalení pﬁedbûÏné vazby, propu‰tûní pﬁedávané
osoby z pﬁedbûÏné vazby, jakoÏ i o vyÏádání zaslání evropského zat˘kacího rozkazu soud poÏádá SIRENE.
(4) Pokud je vyÏádaná osoba pﬁevedena z pﬁedbûÏné ãi pﬁedávací vazby do vy‰etﬁovací vazby nebo do v˘konu trestu odnûtí svobody, oznámí soud pﬁíslu‰n˘ k rozhodnutí o pﬁedání tuto
skuteãnost orgánÛm uveden˘m v odstavci 1. ZároveÀ uãiní
v‰echna potﬁebná opatﬁení k tomu, aby po propu‰tûní z vy‰etﬁovací vazby nebo po ukonãení v˘konu trestu odnûtí svobody
bylo moÏné osobu opûtovnû vzít do pﬁedbûÏné ãi pﬁedávací
vazby tak, aby pﬁedbûÏná ãi pﬁedávací vazba bezprostﬁednû
navazovala na v˘kon vy‰etﬁovací vazby nebo trestu odnûtí svobody. O pﬁevedení vyÏádané osoby do pﬁedbûÏné nebo pﬁedávací
vazby po propu‰tûní z vy‰etﬁovací vazby ãi ukonãení v˘konu
trestu odnûtí svobody informuje soud orgány uvedené v odstavci 1.
§ 22
Rozhodnutí o pﬁedání

(2) V Ïádosti podle § 406 odst. 3 trestního ﬁádu, aby pﬁedávající ãlensk˘ stát dal souhlas s trestním stíháním pﬁedané
osoby pro jiné trestné ãiny spáchané pﬁed pﬁedáním, neÏ ty,
pro které bylo pﬁedání povoleno, soud uvede údaje podle § 405
odst. 2 písm. a), b), d) aÏ f), odst. 3 a 4 trestního ﬁádu. Ustanovení § 10 aÏ § 12 platí pﬁimûﬁenû.
Oddíl druh˘
Pﬁedání z âeské republiky do jiného ãlenského státu
§ 20
Základní normativní úprava
Základní vnitrostátní normativní úprava je obsaÏena v ustanoveních § 403, § 404, § 408 aÏ § 422 a § 424 trestního ﬁádu.

(1) O prÛbûhu v˘slechu vyÏádané osoby podle § 411 odst.
1 trestního ﬁádu, o jehoÏ provedení poÏádal orgán vyÏadujícího ãlenského státu, poﬁídí soud protokol, jehoÏ stejnopis nebo
ovûﬁenou kopii za‰le orgánu vyÏadujícího státu postupem podle § 12 odst. 3. Byl-li k zachycení prÛbûhu v˘slechu pouÏit
zvukov˘ nebo obrazov˘ záznam, za‰le soud orgánu vyÏadujícího ãlenského státu spoleãnû se stejnopisem nebo ovûﬁenou
kopií protokolu o provedení v˘slechu také technick˘ nosiã, na
nûmÏ je záznam uloÏen.
(2) Pokud soud pro své rozhodnutí potﬁebuje dal‰í informace, které mohou b˘t poskytnuty vyÏadujícím státem, vyÏádá je pﬁímo od orgánu, kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz.
O zaji‰tûní dodatkov˘ch informací od vyÏadujícího státu
mÛÏe soud poÏádat SIRENE nebo ministerstvo. Pro doruãení
dodatkové informace mÛÏe soud stanovit pﬁimûﬁenou lhÛtu.
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(3) Pokud se vyÏádaná osoba jiÏ nezdrÏuje na území âeské
republiky, soud nerozhoduje o pﬁedání, ale návrh státního
zástupce podan˘ podle § 411 odst. 1 trestního ﬁádu zamítne
(srov. ã. 26/1996 Sb. rozh. tr.). O rozhodnutí soud neprodlenû
informuje orgány uvedené v § 21 odst. 1.
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odnûtí svobody. Tyto orgány pak ve vzájemné souãinnosti
postupují pﬁimûﬁenû podle § 21 odst. 4.
§ 24
Soubûh evropsk˘ch zat˘kacích rozkazÛ

(4) Ve v˘roku usnesení podle § 411 odst. 1 trestního ﬁádu
soud popí‰e skutek, pro kter˘ je o pﬁedání Ïádáno tak, aby nebyl zamûniteln˘ s jin˘m skutkem; uvedení zákonného pojmenování trestného ãinu a pﬁíslu‰n˘ch právních ustanovení nebo
uvedení odkazu na evropsk˘ zat˘kací rozkaz není postaãující
(srov. ã. 54/1995 Sb. rozh. tr.). Pﬁi rozhodování o pﬁedání podle § 411 odst. 1 trestního ﬁádu soud vÏdy rozhodne o celém
skutku nebo v‰ech skutcích tak, jak jsou popsány v evropském
zat˘kacím rozkazu. Pokud soud vysloví, Ïe vyÏádaná osoba
bude pﬁedána jen pro urãité ãásti skutku(napﬁ. jen pro nûkteré
dílãí útoky v pﬁípadû pokraãujícího trestného ãinu) nebo pro
nûkteré ze skutkÛ popsan˘ch v evropském zat˘kacím rozkazu,
rozhodne zároveÀ, Ïe pro zb˘vající ãást skutku ãi pro zb˘vající skutky osoba pﬁedána nebude. Pokud je podmínkou rozhodnutí o pﬁedání vyÏádané osoby uji‰tûní poskytnuté vyÏadujícím
státem podle ustanovení § 411 odst. 7 trestního ﬁádu nebo § 411
odst. 8 trestního ﬁádu, cituje soud toto uji‰tûní ve v˘roku rozhodnutí o pﬁedání (srov. ã. 11/1996 Sb. rozh. tr.).
(5) Zamítl-li soud pﬁedání obãana âeské republiky nebo
osoby s trval˘m pobytem na území âeské republiky podle
§ 411 odst. 7 trestního ﬁádu, postoupí vûc pﬁíslu‰nému státnímu
zastupitelství k postupu podle § 2 odst. 3 trestního ﬁádu, § 20
odst. 1 trestního zákona.
(6) O nedodrÏení lhÛt pro rozhodnutí o pﬁedání podle
evropského zat˘kacího rozkazu, jakoÏ i o dÛvodech takového
postupu, soud informuje národního ãlena âeské republiky
v Evropské jednotce pro soudní spolupráci (Eurojust;
http://www.eurojust.eu.int) na adrese Maanweg 174, 2516 AB
The Hague, The Netherlands. Vyrozumûní soud za‰le na vûdomí téÏ mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství na adrese Jezuitská 4, 660 55 Brno, fax: 542512414,
ministerstvu a SIRENE.
§ 23
Rozhodnutí o odloÏení pﬁedání nebo doãasném
pﬁedání vyÏádané osoby
(1) O odloÏení pﬁedání vyÏádané osoby, jakoÏ i o doãasném pﬁedání osoby do vyÏadujícího státu, rozhoduje soud souãasnû s povolením pﬁedání jedním rozhodnutím (§ 411 odst. 9
a 10 trestního ﬁádu). V rozhodnutí o doãasném pﬁedání vyÏádané osoby do vyÏadujícího státu podle § 411 odst. 10 trestního ﬁádu soud uvede datum, k nûmuÏ musí b˘t osoba nejpozdûji
navrácena do âeské republiky.
(2) Pokud soud rozhodl o odloÏení pﬁedání vyÏádané osoby podle § 411 odst. 9 trestního ﬁádu, oznámí tuto skuteãnost
státnímu zastupitelství nebo soudu, které v âeské republice
vedou trestní ﬁízení proti vyÏádané osobû, nebo soudu, z jehoÏ
rozsudku vyÏádaná osoba v âeské republice vykonává trest

Pokud o pﬁedání osoby Ïádá souãasnû více ãlensk˘ch státÛ,
posuzuje soud podmínky povolení pﬁedání u kaÏdého evropského zat˘kacího rozkazu samostatnû. Soud mÛÏe rozhodnout
jedním usnesením o v‰ech evropsk˘ch zat˘kacích rozkazech,
nebo mÛÏe rozhodnout o pﬁedání na základû kaÏdého z evropsk˘ch zat˘kacích rozkazÛ samostatnû. Povolit pﬁedání vyÏádané osoby lze pouze do jednoho z ãlensk˘ch státÛ. Pﬁedání
vyÏádané osoby do ostatních ãlensk˘ch státÛ soud zamítne.
§ 25
Soubûh evropského zat˘kacího rozkazu se Ïádostí o vydání
(1) Po právní moci rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání podle
§ 397 odst. 1 trestního ﬁádu a rozhodnutí o pﬁedání podle § 411
odst. 1 trestního ﬁádu soud pﬁedloÏí spis bez zbyteãn˘ch odkladÛ ministerstvu. Rozhodl-li soud, Ïe vydání není pﬁípustné,
nebo Ïe se návrh státního zástupce na vyslovení pﬁípustnosti
nebo nepﬁípustnosti vydání zamítá (§ 22 odst. 3), informuje
o svém rozhodnutí ministerstvo.
(2) O rozhodnutí ministra spravedlnosti, zda bude vykonán
evropsk˘ zat˘kací rozkaz nebo vyhovûno Ïádosti o vydání,
ministerstvo vyrozumí soud bezodkladnû po rozhodnutí ministra spravedlnosti. O rozhodnutí ministra spravedlnosti soud
vÏdy informuje pﬁíslu‰n˘ orgán vyÏadujícího ãlenského státu.
Soud tak mÛÏe uãinit prostﬁednictvím SIRENE.
(3) JestliÏe ministr spravedlnosti rozhodl o pﬁednostním
vykonání evropského zat˘kacího rozkazu, postupuje soud
po doruãení vyrozumûní o rozhodnutí ministra uvedeného
v odstavci 2 pﬁimûﬁenû podle ustanovení § 23 odst. 2 a § 26.
(4) JestliÏe ministr spravedlnosti rozhodl o pﬁednostním
vyhovûní Ïádosti o vydání, soud po doruãení vyrozumûní
o rozhodnutí ministra uvedeném v odstavci 2 nejprve zru‰í
rozhodnutí o povolení pﬁedání vyÏádané osoby na základû
evropského zat˘kacího rozkazu (§ 420 odst. 5 trestního ﬁádu).
Vydání a s tím související úkony zaﬁídí pﬁedseda senátu soudu,
jenÏ rozhodl o pﬁípustnosti vydání (§ 399 odst. 4 trestního
ﬁádu), na základû pokynu ministerstva, které urãí datum, hodinu a hraniãní pﬁechod.
§ 26
Postup po povolení pﬁedání
(1) Po právní moci usnesení podle § 411 odst. 1 trestního
ﬁádu soud, kter˘ ve vûci rozhodoval v posledním stupni, o svém
rozhodnutí bezodkladnû vyrozumí pﬁíslu‰n˘ orgán vyÏadujícího státu, SIRENE a ministerstvo. Tyto orgány soud informuje
také o tom, Ïe se vyÏádaná osoba vzdala práva na uplatnûní zá-
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sady speciality ve smyslu § 413 odst. 1 trestního ﬁádu. Sdûlení
pro orgán vyÏadujícího státu není tﬁeba pﬁekládat. Rozhodl-li
soud o povolení pﬁedání vyÏádané osoby, poÏádá souãasnû
s oznámením svého rozhodnutí SIRENE, aby s vyÏadujícím
ãlensk˘m státem sjednalo datum, ãas a místo pﬁedání vyÏádané
osoby orgánÛm vyÏadujícího ãlenského státu. Stejn˘m zpÛsobem postupuje soud pﬁi realizaci návratu vyÏádané osoby zpût
do âeské republiky po jejím doãasném pﬁedání do vyÏadujícího státu podle § 411 odst. 10 trestního ﬁádu.

úmluvû o vzájemné právní pomoci ve vûcech trestních
z 20. dubna 1959 (ã. 31/1997 Sb.),
c) Druh˘ dodatkov˘ protokol z 8. listopadu 2001 k Evropské úmluvû o vzájemné právní pomoci ve vûcech trestních z 20. dubna 1959 (Druh˘ dodatkov˘ protokol byl
âeskou republikou podepsán a k jeho ratifikaci dojde
zﬁejmû je‰tû v prÛbûhu roku 2004),
d) Úmluva o praní, vyhledávání, zadrÏování a konfiskaci
v˘nosÛ ze zloãinu z 8. listopadu 1990 (ã. 33/1997 Sb.).

(2) Protokol o pﬁedání vyÏádané osoby do vyÏadujícího
státu za‰le soud na vûdomí ministerstvu. O odloÏení pﬁedání
vyÏádané osoby z humanitárních dÛvodÛ (§ 416 odst. 4 trestního ﬁádu) soud informuje ministerstvo a SIRENE. Stejnû
soud postupuje v pﬁípadû, Ïe rozhodne o propu‰tûní vyÏádané
osoby z vazby podle § 416 odst. 5 trestního ﬁádu.

(3) Ode dne pﬁistoupení âeské republiky k Evropské unii
(1. kvûtna 2004) jsou pro âeskou republiku závazná a pouÏitelná ustanovení kapitoly 2 Schengenské provádûcí úmluvy
(Vzájemná pomoc v trestních vûcech; ãlánky 48 - 58), která
doplÀují Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve vûcech
trestních z 20. dubna 1959. Tato ustanovení Schengenské
provádûcí úmluvy se pouÏijí ve vztahu k Norsku, Islandu
a ãlensk˘m státÛm s v˘jimkou Irska (státy zapojené do
schengenské spolupráce).

§ 27
Roz‰íﬁení pﬁedání na jin˘ trestn˘ ãin a souhlas
s pﬁedáním nebo vydáním do dal‰ího státu
(§ 418 trestního ﬁádu)
(1) Na základû Ïádosti vyÏadujícího ãlenského státu, aby byl
udûlen souhlas s roz‰íﬁením pﬁedání na jin˘ trestn˘ ãin spáchan˘
vyÏádanou osobou pﬁed pﬁedáním, nebo souhlas s pﬁedáním ãi
vydáním vyÏádané osoby do dal‰ího ãlenského státu nebo tﬁetího státu, soud po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení na návrh státního zástupce rozhodne o tom, zda se souhlas udûluje, ãi nikoliv.
(2) Na postup pﬁi rozhodování o roz‰íﬁení pﬁedání se
pﬁimûﬁenû pouÏijí ustanovení § 22 aÏ 26.
(3) Protokol nebo úﬁední záznam s vyjádﬁením vyÏádané
osoby k této Ïádosti soud vyÏaduje vÏdy, pokud vyÏádanou
osobou je obãan âeské republiky nebo osoba s trval˘m
pobytem v âeské republice. V ostatních pﬁípadech je na
zváÏení soudu, zda si takov˘ protokol nebo úﬁední záznam
vyÏádá.
Hlava tﬁetí
Právní pomoc v uÏ‰ím smyslu
§ 28
Základní normativní úprava
(1) Základní vnitrostátní normativní úprava je obsaÏena
v ustanoveních § 375 odst. 1, § 425 aÏ § 445 trestního ﬁádu.
(2) Nejv˘znamnûj‰ími mnohostrann˘mi mezinárodními
smlouvami v oblasti vzájemné právní pomoci v uÏ‰ím smyslu jsou:
a) Evropská úmluvu o vzájemné pomoci ve vûcech trestních z 20. dubna 1959 (ã. 550/ 1992 Sb.),
b) Dodatkov˘ protokol ze 17. bﬁezna 1978 k Evropské

(4) Pﬁi vyÏadování a poskytování právní pomoci ve vûcech
trestních v uÏ‰ím smyslu ve vztahu ke státÛm uveden˘m
v odstavci 3 dbá soud následující zvlá‰tní právní úpravy obsaÏené v Schengenské provádûcí úmluvû:
a) informace získané v rámci policejní spolupráce lze
v âeské republice pouÏít jako dÛkazních prostﬁedkÛ pouze se souhlasem pﬁíslu‰ného soudního orgánu doÏádané
strany (ãl. 39 odst. 2 Schengenské provádûcí úmluvy);
b) pﬁedat a pouÏít informace nebo dÛkazní prostﬁedky získané od doÏádaného státu k jinému vy‰etﬁování, trestnímu
stíhání nebo ﬁízení, neÏ které je uvedeno v Ïádosti o právní pomoc, lze pouze s pﬁedchozím souhlasem doÏádaného
státu (ãl. 50 odst. 3 Schengenské provádûcí úmluvy);
c) pﬁi poskytování právní pomoci t˘kající se trestn˘ch ãinÛ
daÀov˘ch je moÏné pomoc odmítnout, je-li ãástka daÀového
nedoplatku nebo nezaplacené danû niÏ‰í neÏ 25 000 EUR;
stejnû lze postupovat, je-li hodnota zboÏí dovezeného
nebo vyvezeného bez povolení niÏ‰í neÏ 100 000 EUR
(ãl. 50 odst. 4 Schengenské provádûcí úmluvy);
d) vyﬁízení Ïádosti o právní pomoc pﬁi prohlídce a zabavení lze podﬁizovat pouze podmínkám stanoven˘m v ãlánku 51 Schengenské provádûcí úmluvy;
e) podle Schengenské provádûcí úmluvy lze zasílat osobám nacházejícím se na území státÛ zapojen˘ch do
schengenské spolupráce písemnosti pﬁímo po‰tou podle
pﬁedpisÛ platn˘ch pro po‰tovní styk (ãl. 52 odst. 1
Schengenské provádûcí úmluvy); existuje-li pﬁedpoklad, Ïe adresát nerozumí jazyku, ve kterém je písemnost sepsána, je nutné písemnost zaslat s pﬁekladem
do úﬁedního jazyka státu, na jehoÏ území se adresát nachází; pokud je soudu známo, Ïe adresát rozumí pouze
jinému jazyku, musí b˘t doruãovaná písemnost, nebo
její dÛleÏité ãásti, pﬁeloÏeny do tohoto jiného jazyka
(ãl. 52 odst. 2 Schengenské provádûcí úmluvy);
f) justiãní orgány si mohou Ïádosti o právní pomoc
pﬁedávat pﬁímo (ãl. 53 odst. 1 Schengenské provádûcí
úmluvy).
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Hlava ãtvrtá
âást tﬁetí
V˘kon rozhodnutí
ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ
§ 29
§ 30
Ve vztahu k Norsku, Islandu a ãlensk˘m státÛm s v˘jimkou
Irska (státy zapojené do schengenské spolupráce), lze v˘kon
rozsudku pﬁedat ãi pﬁevzít rovnûÏ za podmínek stanoven˘ch
v ãláncích 68 a 69 Schengenské provádûcí úmluvy. Souhlas
odsouzeného není podmínkou pﬁedání v˘konu rozsudku.

Tato instrukce nab˘vá úãinnosti dnem 15. ledna 2005.
ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Nûmec v. r.
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P¤ÍLOHY
k Instrukci Ministerstva spravedlnosti
ze dne 30. prosince 2004, ã. j. 64/2004-MO-J,
o postupu soudÛ ve styku se ãlensk˘mi státy Evropské unie ve vûcech trestních

Pﬁíloha ã. 1
EVROPSK¯ ZAT¯KACÍ ROZKAZ
Tento zat˘kací rozkaz byl vydán pﬁíslu‰n˘m justiãním orgánem. Îádám, aby níÏe uvedená osoba byla zatãena a pﬁedána
za úãelem trestního stíhání nebo v˘konu trestu odnûtí svobody nebo ochranného opatﬁení spojeného s omezením svobody.

a)

Údaje o totoÏnosti vyÏádané osoby: .....................................................................................................................
Pﬁíjmení: ................................................................................................................................................................
Jméno (jména): ......................................................................................................................................................
Pﬁípadné rodné pﬁíjmení: .......................................................................................................................................
Pﬁípadné pﬁezdívky: ...............................................................................................................................................
Pohlaví: ..................................................................................................................................................................
Státní pﬁíslu‰nost: ..................................................................................................................................................
Datum narození: ....................................................................................................................................................
Místo narození: ......................................................................................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu nebo známého místa pobytu:
................................................................................................................................................................................
Jazyk nebo jazyky, kter˘m vyÏádaná osoba rozumí (pokud jsou známy): ...........................................................
................................................................................................................................................................................
Zvlá‰tní znamení/popis vyÏádané osoby: .............................................................................................................
Fotografie a otisky prstÛ vyÏádané osoby, jsou-li k dispozici a lze-li je pﬁedat, nebo kontaktní údaje osoby,
která má b˘t kontaktována za úãelem získání tûchto informací nebo profilu DNA (jsou-li tyto dÛkazy k dispozici, ale nebyly pﬁiloÏeny).

b)

Rozhodnutí, na nûmÏ je zat˘kací rozkaz zaloÏen:

1.

Zat˘kací rozkaz nebo soudní rozhodnutí se stejn˘m úãinkem: ............................................................................
Druh: ......................................................................................................................................................................

2.

Vykonateln˘ rozsudek: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Spisová znaãka: .....................................................................................................................................................
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c)

Údaje o délce trestu:

1.

Horní hranice sazby trestu odnûtí svobody nebo délka ochranného opatﬁení spojeného s omezením svobody,
které lze uloÏit za trestn˘ ãin (trestné ãiny):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2.

Délka uloÏeného trestu odnûtí svobody nebo ochranného opatﬁení spojeného s omezením svobody:
................................................................................................................................................................................
Zb˘vající ãást trestu, která má b˘t vykonána:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

d)

Rozhodnutí vynesené v nepﬁítomnosti vyÏádané osoby a:
- dotyãná osoba byla osobnû pﬁedvolána nebo jinak vyrozumûna o dni a místu konání jednání, které vedlo
k rozhodnutí vynesenému v její nepﬁítomnosti,
nebo
- dotyãná osoba nebyla osobnû pﬁedvolána ani jinak vyrozumûna o dni a místu konání jednání, které vedlo
k rozhodnutí vydanému v její nepﬁítomnosti, ale po pﬁedání má tyto právní záruky (tyto záruky lze poskytnout pﬁedem)
Uveìte bliÏ‰í údaje o právních zárukách:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Trestné ãiny:
Tento zat˘kací rozkaz se vztahuje na celkov˘ poãet: …………………….. trestn˘ch ãinÛ.
Popis okolností, za kter˘ch byly trestn˘ ãin nebo trestné ãiny spáchány, vãetnû doby, místa a míry úãasti
vyÏádané osoby na trestn˘ch ãinech:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Povaha a právní kvalifikace trestného ãinu a pouÏitelná ustanovení právních pﬁedpisÛ:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Pokud to pﬁichází v úvahu, za‰krtnûte jeden popﬁípadû více z následujících trestn˘ch jednání, za které lze ve
vystavujícím ãlenském státû uloÏit trest odnûtí svobody nebo ochranné opatﬁení spojené s omezením svobody
s horní hranicí sazby nejménû tﬁí let, ve smyslu práva vystavujícího ãlenského státu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

II.

úãast na zloãinném spolãení,
terorismus,
obchod s lidmi,
pohlavní zneuÏívání dûtí a dûtská pornografie,
nedovolen˘ obchod s omamn˘mi a psychotropními látkami,
nedovolen˘ obchod se zbranûmi, stﬁelivem a v˘bu‰ninami,
korupce,
podvody vãetnû podvodÛ postihujících zájmy Evropsk˘ch spoleãenství ve smyslu Úmluvy ze dne
26. ãervence 1995 o ochranû finanãních zájmÛ Evropsk˘ch spoleãenství,
legalizace v˘nosÛ z trestné ãinnosti,
padûlání mûny,
poãítaãová trestná ãinnost,
trestná ãinnost proti Ïivotnímu prostﬁedí, vãetnû nedovoleného obchodu s ohroÏen˘mi Ïivoãi‰n˘mi
a rostlinn˘mi druhy a jejich plemeny a odrÛdami,
napomáhání pﬁi nedovoleném pﬁekroãení státní hranice a pﬁi nedovoleném pobytu,
vraÏda, tûÏká újma na zdraví,
nedovolen˘ obchod s lidsk˘mi orgány a tkánûmi,
únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,
rasismus a xenofobie,
organizovaná nebo ozbrojená loupeÏ,
nedovolen˘ obchod s kulturními statky, vãetnû staroÏitností a umûleck˘ch dûl,
podvodná jednání,
vydírání a vymáhání penûz za ochranu,
padûlání a pirátství v˘robkÛ,
padûlání veﬁejn˘ch listin a obchod s veﬁejn˘mi listinami,
padûlání platebních prostﬁedkÛ,
nedovolen˘ obchod s hormony a jin˘mi rÛstov˘mi stimulátory,
nedovolen˘ obchod s jadern˘mi nebo radioaktivními materiály,
obchod s odcizen˘mi vozidly,
znásilnûní,
Ïháﬁství,
trestné ãiny, jejichÏ stíhání a trestání je v pravomoci Mezinárodního trestního soudu,
únos letadla nebo plavidla,
sabotáÏ.

Úpln˘ popis trestného ãinu nebo trestn˘ch ãinÛ, které nespadají pod pﬁípady uvedené v oddíle I:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Ostatní okolnosti související s pﬁípadem (nepovinné údaje):
(Poznámka:Tato ãást se mÛÏe t˘kat poznámek o extrateritorialitû, pﬁeru‰ení nebo stavûní promlãecí doby a jin˘ch
následcích trestného ãinu)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

g)

Zat˘kací rozkaz se vztahuje i na zabavení a pﬁedání vûcí, které mohou popﬁípadû slouÏit jako dÛkaz:
Tento zat˘kací rozkaz se vztahuje rovnûÏ na zabavení a pﬁedání vûcí, které vyÏádaná osoba získala trestn˘m
ãinem:
Popis vûci a místo, kde se vûc nachází, pokud jsou známy:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

h)

Trestn˘ ãin nebo trestné ãiny, na základû kter˘ch byl tento zat˘kací rozkaz vydán,
lze potrestat trestem odnûtí svobody na doÏivotí nebo ochrann˘m opatﬁením spojen˘m s omezením svobody
na doÏivotí,
nebo vedly k takovémuto trestu nebo opatﬁení:
- právní ﬁád vystavujícího ãlenského státu umoÏÀuje pﬁezkoumat uloÏen˘ trest nebo opatﬁení na Ïádost nebo
nejménû po 20 letech za úãelem upu‰tûní od v˘konu tohoto trestu nebo opatﬁení,
nebo
- právní ﬁád vystavujícího ãlenského státu umoÏÀuje udûlit milost, která mÛÏe b˘t osobû udûlena na základû
práva nebo praxe vystavujícího ãlenského státu, za úãelem upu‰tûní od v˘konu tohoto trestu nebo opatﬁení.
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Justiãní orgán, kter˘ vydal zat˘kací rozkaz:
Úﬁední název:
Jméno soudce: ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Postavení (titul/ sluÏební postavení):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Spisová znaãka: .....................................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tel.: (ãíslo zemû) (národní smûrové ãíslo) (…) ......................................................................................................
Fax: (ãíslo zemû) (národní smûrové ãíslo) (…) ......................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................
Kontaktní údaje osoby, která mÛÏe uãinit potﬁebná praktická opatﬁení ohlednû pﬁedání:
................................................................................................................................................................................

Je-li za doruãení a administrativní pﬁevzetí evropsk˘ch zat˘kacích rozkazÛ zodpovûdn˘ ústﬁední orgán:
Název ústﬁedního orgánu:
................................................................................................................................................................................
Popﬁípadû kontaktní osoba (titul/ sluÏební postavení a jméno):
................................................................................................................................................................................
Adresa:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tel.: (ãíslo zemû) (národní smûrové ãíslo) (…) .....................................................................................................
Fax: (ãíslo zemû) (národní smûrové ãíslo) (…) ......................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................

Podpis vystavujícího justiãního orgánu nebo jeho zástupce:
................................................................................................................................................................................
Jméno: ....................................................................................................................................................................
Postavení (titul/ sluÏební postavení): .....................................................................................................................

Datum: ...................................................................................................................................................................

Úﬁední razítko
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Pﬁíloha ã. 2
JAZYKY, V NICHÎ JEDNOTLIVÉ âLENSKÉ STÁTY P¤IJÍMAJÍ EVROPSK¯ ZAT¯KACÍ ROZKAZ
âlensk˘ stát

Úﬁední jazyk

Jin˘ jazyk

Belgie

francouz‰tina, nûmãina, nizozem‰tina

–

Dánsko

dán‰tina

angliãtina, ‰véd‰tina

Estonsko

eston‰tina

angliãtina

Finsko

fin‰tina, ‰véd‰tina

angliãtina

Francie

francouz‰tina

–

Irsko

angliãtina, ir‰tina

–

Itálie

ital‰tina

–

Kypr

ﬁeãtina, tureãtina

angliãtina

Litva

litev‰tina

angliãtina

Loty‰sko

loty‰tina

angliãtina

Lucembursko

lucembur‰tina, francouz‰tina, nûmãina

angliãtina

Maìarsko

maìar‰tina

angliãtina, francouz‰tina, nûmãina3)

Malta

malt‰tina, angliãtina

Nûmecko

nûmãina

kter˘koli úﬁední jazyk Evropské unie4)

Nizozemí

nizozem‰tina, frí‰tina

angliãtina

Polsko

pol‰tina

–

Portugalsko

portugal‰tina

–

Rakousko

nûmãina

ãe‰tina

¤ecko

ﬁeãtina

–

Slovensko

sloven‰tina

ãe‰tina

Slovinsko

slovin‰tina

–

·panûlsko

‰panûl‰tina

–

·védsko

‰véd‰tina

angliãtina, dán‰tina, nor‰tina

Velká Británie

angliãtina

–

3)
4)

ve vztahu k ãlensk˘m státÛm, které pﬁijímají evropské zat˘kací rozkazy i v jiném neÏ vlastním úﬁedním jazyce;
ve vztahu k ãlensk˘m státÛm. které pﬁijímají evropsské zat˘kací rozkazy vydané nûmeck˘mi soudy v nûmãinû

castka4.qxd

7.4.2006

14:02

Stránka 200

strana 200

Instrukce ã. 18 – Pﬁíloha ã. 3

ãástka 4

Pﬁíloha ã. 3
ORGÁNY P¤ÍSLU·NÉ K P¤IJETÍ EVROPSKÉHO ZAT¯KACÍHO ROZKAZU
âlensk˘ stát

Orgán

Belgie

Prokuratura pﬁi soudu 1. stupnû pﬁíslu‰ná podle místa, kde byla osoba zadrÏena nebo kde se
zdrÏuje

Dánsko

Ministerstvo spravedlnosti

Estonsko

Ministerstvo spravedlnosti
V naléhav˘ch pﬁípadech mimo pracovní dobu lze kontaktovat estonskou národní ústﬁednu Interpolu

Finsko

Okresní prokuratura pﬁi okresním soudu v Helsinkách, Kuopio, Oulu nebo Tampere; ve zvlá‰tních pﬁípadech mÛÏe b˘t pﬁíslu‰ná i jiná prokuratura

Francie

Prokuratura (procureur général) pﬁi odvolacím soudu pﬁíslu‰ném podle místa zadrÏení nebo
místa bydli‰tû

Irsko

Ministr pro spravedlnost, rovnost a právní reformu

Kypr

Ministerstvo spravedlnosti a veﬁejného poﬁádku

Litva

Generální prokuratura

Loty‰sko

Generální prokuratura

Lucembursko

Prokuratura pﬁíslu‰ná podle místa zadrÏení osoby

Maìarsko

Ministerstvo spravedlnosti, obor mezinárodního trestního práva

Malta

Generální prokuratura

Nizozemí

Amsterdamská okresní prokuratura

Nûmecko

Spolkové ministerstvo Spolkové republiky Nûmecko a zemská ministerstva jednotliv˘ch spolkov˘ch zemí. Ta jsou v‰ak oprávnûna pﬁenést tuto pravomoc na státní zastupitelství pﬁi zemsk˘ch soudech (Staatsanwatschaften bei den Landgerichten) nebo na zemské soudy (Landgerichte). V pﬁípadû
zatãení hledané osoby na území Spolkové republiky Nûmecko bude soud ãlenského státu, kter˘
vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz, informován o tom, kter˘ orgán je ve Spolkové republice Nûmecko
pﬁíslu‰n˘ k pﬁijetí evropského zat˘kacího rozkazu, vãetnû kontaktních údajÛ na tento orgán

Polsko

Místnû pﬁíslu‰ná obvodní prokuratura; Není-li místo pobytu známé, Národní prokuratura pﬁi
Ministerstvu spravedlnosti.

Portugalsko

Prokuratura pﬁi trestní sekci odvolacího soudu pﬁíslu‰ného podle místa pobytu osoby.

Rakousko

Místnû pﬁíslu‰n˘ zemsk˘ soud

¤ecko

Místnû pﬁíslu‰n˘ veﬁejn˘ Ïalobce pﬁi Odvolacím soudu, v jehoÏ obvodu byla hledaná osoba lokalizována; nebo
Veﬁejn˘ Ïalobce Odvolacího soudu v Aténách, není-li pobyt hledané osoby znám

Slovinsko

Místnû pﬁíslu‰n˘ okresní soud

Slovensko

Místnû pﬁíslu‰ná krajská prokuratura

·panûlsko

Ústﬁední vy‰etﬁující soud Národního soudního dvora
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·védsko

Mezinárodní komora (oddûlení) místnû pﬁíslu‰né okresní prokuratury

Velká Británie

Pro Spojené království - Národní policejní pátrací sluÏba
Pro Skotsko - Skotská korunní prokuratura
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Pﬁíloha ã. 4
ORGÁNY P¤ÍSLU·NÉ K P¤IJETÍ ÎÁDOSTI O POVOLENÍ PRÒVOZU
âlensk˘ stát

Orgán

Belgie

Ministerstvo spravedlnosti

Dánsko

Ministerstvo spravedlnosti

Estonsko

Ministerstvo spravedlnosti

Finsko

Ministerstvo spravedlnosti

Francie

Ministerstvo spravedlnosti

Irsko

Ministerstvo pro spravedlnost, rovnost a právní reformu

Kypr

Ministerstvo spravedlnosti a veﬁejného poﬁádku

Litva

Generální prokuratura

Loty‰sko

Generální prokuratura

Lucembursko

Generální prokuratura

Maìarsko

Ministerstvo spravedlnosti

Malta

Policejní prezidium

Nûmecko

Státní zastupitelství pﬁi Vrchním zemském soudu (Oberlandesgericht), v jehoÏ obvodu má dojít
k pﬁedání

Nizozemí

Amsterdamská okresní prokuratura

Polsko

Ministerstvo spravedlnosti - Generální prokuratura

Portugalsko

Generální prokuratura

Rakousko

Spolkové ministerstvo spravedlnosti

¤ecko

veﬁejn˘ Ïalobce pﬁi Odvolacím soudu v Aténách

Slovensko

ministr spravedlnosti

Slovinsko

Ministerstvo spravedlnosti

·panûlsko

Ministerstvo spravedlnosti

·védsko

Národní policejní úﬁad

Velká Británie

Národní policejní pátrací sluÏba
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Pﬁíloha ã. 5
ORGÁNY P¤ÍSLU·NÉ K VYDÁNÍ EVROPSKÉHO ZAT¯KACÍHO ROZKAZU
âlensk˘ stát

Orgán

Belgie

vy‰etﬁující soud - pro úãely trestního stíhání
prokuratura - pro úãely v˘konu trestu

Dánsko

Ministerstvo spravedlnosti

Estonsko

prokurátor - pro úãely trestního stíhání
Ministerstvo spravedlnosti - pro úãely v˘konu trestu

Finsko

prokuratura - pro úãely trestního stíhání
Úﬁad pro v˘kon trestních sankcí (Criminal Sanctions Agency) - pro úãely v˘konu trestu

Francie

prokuratura

Irsko

Okresní soud (District Court), Obvodní trestní soud (Circuit Criminal Court), Vrchní soud
(High Court), Zvlá‰tní trestní soud (Special Criminal Court)

Kypr

vûcnû pﬁíslu‰n˘ okresní soud; soud, kter˘ uloÏil trest nebo ochranné opatﬁení

Litva

Generální prokuratura (Office of the Prosecutor General) - pro úãely trestního stíhání
Ministerstvo spravedlnosti - pro úãely v˘konu trestu

Loty‰sko

okresní (mûstsk˘) soud

Lucembursko

vy‰etﬁující soud - pro úãely trestního stíhání
Generální prokurátor (Procureur Général d’Etat) - pro úãely v˘konu trestu

Maìarsko

místnû a vûcnû pﬁíslu‰n˘ soud - pro úãely trestního stíhání
soud pﬁíslu‰n˘ pro rozhodování o v˘konu trestu - pro úãely v˘konu trestu

Malta

soudce

Nûmecko

Spolkové ministerstvo SRN a Zemská ministerstva jednotliv˘ch spolkov˘ch zemí. Ta v‰ak jsou
oprávnûna pﬁenést tuto pravomoc na státní zastupitelství pﬁi zemsk˘ch soudech (Staatsanwatschaften bei der Landgerichten) nebo na zemské soudy (Landgerichte)

Nizozemí

prokuratura

Polsko

místnû pﬁíslu‰n˘ obvodní soud

Portugalsko

soud, prokuratura

Rakousko

zemsk˘ soud (Landesgericht), oblastní soud (Bezirksgericht)

Slovensko

Okresní, krajské soudy a vojenské soudy a Zvlá‰tní soud

Slovinsko

okresní soud (okroÏno sodi‰ãe)

·panûlsko

trestní soud a soud vedoucí ﬁízení, v nûmÏ mÛÏe b˘t rozhodnuto o omezení osobní svobody

·védsko

prokuratura - pro úãely trestního stíhání
Národní policejní úﬁad (Rikspolisstyrelsen) - pro úãely v˘konu trestu
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v Anglii a Walesu – soudce okresního soudu, soudce niÏ‰ího soudu, resp. smírãí soudce (District
Judge, Magistrates’ Court, justice of the peace); soudce oprávnûn˘ vykonávat jurisdikci Korunního soudu (judge entitled to exercise the jurisdiction of the Crown Court)
ve Skotsku – soudce ‰erifského soudu (sheriff)
v Severním Irsku – smírãí soudce (justice of the peace); rezidentní soudce (resident magistrate);
soudce Korunního soudu (Crown Court judge)
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