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Návrh zprávy
Armando França
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Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského 
království, Slovenské republiky, Spojeného království a Spolkové republiky 
Německo za účelem přijetí rámcového rozhodnutí Rady o výkonu rozhodnutí 
vynesených v nepřítomnosti, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV 
o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, 
rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání 
peněžitých trestů a pokut, rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV o uplatňování 
zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a rámcové rozhodnutí 
2008/…/SVV o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech 
trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením 
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))



PE405.951v01-00 2/24 AM\722164CS.doc
Externí překlad

CS

AM_Com_LegReport



AM\722164CS.doc 3/24 PE405.951v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 40
Philip Bradbourn

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný podnět Republiky 
Slovinsko, Francouzské republiky, České 
republiky, Švédského království, 
Slovenské republiky, Spojeného království 
a Spolkové republiky Německo;

1. zamítá podnět Republiky Slovinsko, 
Francouzské republiky, České republiky, 
Švédského království, Slovenské 
republiky, Spojeného království 
a Spolkové republiky Německo;

Or. en

Odůvodnění

Tento podnět by byl v absolutním rozporu se základními principy spravedlnosti definovanými 
členskými státy, které používají systém zvykového práva. S ohledem na ostatní prostředky soudní 
spolupráce, které v současnosti existují, je zbytečný.

Pozměňovací návrh 41
Ioannis Varvitsiotis

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(1a) je nezbytné posílit vzájemnou důvěru 
v evropský prostor svobody, bezpečnosti 
a práva v trestních věcech prostřednictvím 
opatření na evropské úrovni navržených 
s cílem zajistit lepší harmonizaci 
a vzájemné uznávání rozsudků v trestních 
věcech a přijetím některých evropských 
ustanovení a postupů v trestních věcech,

Or. el
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh se zakládá na koncepci prosazování souboru evropského trestního práva. 

Pozměňovací návrh 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(1a) rámcové rozhodnutí o procesních 
právech v trestním řízení (které Rada 
dosud nepřijala) je základní podmínkou 
dobrého fungování tohoto rámcového 
rozhodnutí; přijetí rámcového rozhodnutí 
o procesních právech je naléhavou 
otázkou pro zavedení prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(4) Proto je nezbytné poskytnout jasná 
a společná řešení stanovující důvody 
odmítnutí a prostor pro uvážení ponechaný 
vykonávajícímu orgánu.

(4) Proto je nezbytné poskytnout jasná 
a společná řešení stanovující důvody 
odmítnutí vykonání rozhodnutí 
vyneseného v nepřítomnosti a prostor pro 
uvážení ponechaný vykonávajícímu 
orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Sarah Ludford

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(6) Společná řešení týkající se důvodů pro 
odmítnutí v příslušných stávajících 
rámcových rozhodnutích by měla vzít 
v úvahu různorodost situací, pokud jde 
o informování obviněné osoby o jejím 
právu na obnovu řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(6) Společná řešení týkající se důvodů pro 
odmítnutí v příslušných stávajících 
rámcových rozhodnutích by měla vzít 
v úvahu různorodost situací, pokud jde 
o informování obviněné osoby o jejím 
právu na obnovu řízení.

(6) Společná řešení týkající se důvodů pro 
odmítnutí v příslušných stávajících 
rámcových rozhodnutích by měla vzít 
v úvahu různorodost situací, pokud jde 
o právo informovat dotčenou osobu 
o jejích právech na obnovu řízení nebo 
odvolání a o jejích právech takového 
obnoveného řízení nebo odvolání se 
účastnit a využít podstaty věci, včetně 
nového zkoumání nových důkazů, 
s možností zrušení původního rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Sarah Ludford

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(6a) Uznání a vykonání rozhodnutí 
vyneseného po soudním jednání, k němuž 
se obžalovaný nedostavil osobně, není 
třeba odmítat, pokud na základě 
informací poskytnutých státem 
vydávajícím toto rozhodnutí lze uspokojivě 
doložit, že obžalovaný byl osobně 
předvolán nebo skutečně obdržel úřední 
informaci o plánovaném datu a místě 
konání soudního jednání jiným způsobem. 
V této souvislosti se rozumí, že tato osoba 
by měla obdržet tyto informace včas, 
tj. s dostatečným předstihem, aby se 
mohla zúčastnit soudního jednání 
a efektivně využít své právo na obhajobu. 
Veškeré informace by měly být 
poskytovány v jazyce, kterému obžalovaný 
rozumí.

Or. en

Odůvodnění

Má-li mít návrh měřitelně pozitivní dopad na právo obhajoby, musí se v něm vyjasnit, že 
odpovědnost za přiměřené oznámení musí nést vydávající stát, který musí být schopen prokázat 
nejen, že 1) bylo zasláno oznámení, a že obžalovaný toto oznámení skutečně obdržel; 2) byl 
písemně přidělen obhájce, který má obžalovaného v řízení zastupovat; 3) obžalovaný byl 
informován o právu na obnovu řízení a příslušných časových rámcích pro její vyžádání v jazyce, 
kterému rozumí.
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Pozměňovací návrh 47
Sarah Ludford

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(7a) Uznání a vykonání rozhodnutí 
vyneseného po soudním jednání, k němuž 
se obžalovaný nedostavil osobně není 
třeba odmítat, pokud byl obžalovaný, který 
byl řádně informován o plánovaném 
soudním jednání, obhajován v soudním 
jednání obhájcem podle vlastního výběru, 
kterému k tomu udělil písemné zmocnění, 
což zajišťuje praktičnost a účinnost 
právní pomoci.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li mít návrhy měřitelně pozitivní dopad na právo obhajoby, musí se v nich vyjasnit, že 
odpovědnost za přiměřené oznámení musí nést vydávající stát, který musí být schopen prokázat 
nejen, že 1) bylo zasláno oznámení, ale že obžalovaný toto oznámení skutečně obdržel; 2) byl 
písemně přidělen obhájce, který má obžalovaného v řízení zastupovat, ale že toto zastupování 
bylo praktické a efektivní; 3) obžalovaný byl informován o právu na obnovu řízení a příslušných 
časových rámcích pro její vyžádání v jazyce, kterému rozuměl.

Pozměňovací návrh 48
Sarah Ludford

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(7b) Při obnoveném řízení následujícím 
po odsouzení v nepřítomnosti by měl být 
obžalovaný ve stejné pozici jako osoba 
souzená poprvé. Dotčená osoba tedy má 
mít právo účastnit se obnoveného řízení, 
má být provedeno (nové) šetření podstaty 
věci včetně nových důkazů, obnovené 
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řízení může vést ke zrušení původního 
rozhodnutí a obžalovaný se může proti 
novému rozhodnutí odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byl v obnoveném řízení následujícím po odsouzení v nepřítomnosti 
obžalovaný stále ve stejné pozici jako osoba souzená poprvé. Musí existovat zejména právo na 
odvolání po obnoveném řízení v souladu s článkem 2 protokolu č. 7 Evropské úmluvy o lidských 
právech(ECHR) a čl. 14 odst. 5 ICCPR.

Pozměňovací návrh 49
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
 Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti se rozumí uložení trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, kdy 
dotyčná osoba se osobně neúčastnila řízení, 
jehož výsledkem bylo toto rozhodnutí.

4. Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti se rozumí uložení trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, kdy 
dotyčná osoba se osobně neúčastnila 
soudního řízení, jehož výsledkem bylo toto 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. a
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Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

a) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce 
a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu 
a místě řízení, jehož výsledkem bylo 
vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
a pokud byla informována o skutečnosti, že 
toto rozhodnutí může být vyneseno 
v případě, že se dotyčná osoba k soudnímu 
řízení nedostaví;

a) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího státu řádně informována 
prostřednictvím příslušného zástupce nebo 
jiným způsobe a v přiměřené lhůtě 
o stanoveném datu a místě soudního 
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k soudnímu řízení 
nedostaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. a

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

a) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo podle vnitrostátního práva 
vystavujícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce a
v přiměřené lhůtě, o stanoveném datu 
a místě řízení, jehož výsledkem bylo 
vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
a pokud byla informována o skutečnosti, že 
toto rozhodnutí může být vyneseno
v případě, že se dotyčná osoba k soudnímu 
řízení nedostaví;

a) dotyčná osoba byla přímo předvolána 
osobně nebo s účinností obdržela 
informace jiným způsobem v přiměřené 
lhůtě o stanoveném datu a místě soudního 
řízení, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k soudnímu řízení 
nedostaví; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. a a (nové)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

aa) dotyčná osoba věděla o plánovaném 
soudním řízení, zmocnila obhájce, jehož 
zvolila, pověřila a zaplatila dotyčná osoba 
nebo stát, a byla během soudního řízením 
tímto obhájcem zastupována; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. c – bod i

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

i) bude jí doručeno nejpozději pátý den po 
jejím předání, přičemž bude výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna;

i) bude jí neprodleně doručeno osobně, 
v každém případě nejpozději do tří dnů po 
jejím předání, přičemž bude výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení nebo odvolání a účast v tomto 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Čl. 4a – písm. c – bod ii
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Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

ii) bude mít nejméně […]¹ dní na podání 
žádosti o obnovu řízení.

ii) bude mít právo podat žádost o obnovu 
řízení nebo se odvolat v příslušné časové 
lhůtě.

¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sarah Ludford

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Článek 4a

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

Vykonávající soudní orgán může rovněž 
odmítnout výkon evropského zatýkacího 
rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, bylo-
li rozsudek vynesen v nepřítomnosti, 
pokud v evropském zatýkacím rozkazu 
není uvedeno, že:

Vykonávající soudní orgán může rovněž 
odmítnout výkon evropského zatýkacího 
rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranného opatření 
spojeného s odnětím osobní svobody, bylo-
li rozsudek vynesen v nepřítomnosti, 
pokud, na základě informací poskytnutých 
vydávající soudním orgánem, nelze 
uspokojivě doložit, že:
a) v přiměřené časové lhůtě, a v jazyce, 
kterému tato osoba rozuměla,

(a) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vystavujícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce 
a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu 
a místě řízení, jehož výsledkem bylo 
vynesení rozhodnutí v nepřítomnosti, 
a pokud byla informována o skutečnosti, že 
toto rozhodnutí může být vyneseno 
v případě, že se dotyčná osoba k soudnímu 

i) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo jiným způsobem skutečně obdržela 
úřední informaci o stanoveném datu 
a místě soudního řízení, jehož výsledkem 
toto rozhodnutí bylo, takovým způsobem, 
že lze jednoznačně doložit, že tato osoba 
o soudním řízení věděla,
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řízení nedostaví; 
a

ii) byla informována osobně, písemně 
nebo úředním orgánem, že pokud se 
nedostaví k soudu, bude jí rozhodnutí 
doručeno úředně,

nebo

b) po osobním předvolání nebo obdržení 
úřední informace o stanoveném datu 
a místě soudního řízení tato osoba udělila 
písemné zmocnění obhájci, který ji má 
zastupovat v soudním řízení,
nebo

b) dotyčná osoba poté, co jí bylo 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti
doručeno, a poté, co byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna:

c) dotyčná osoba poté, co jí bylo 
rozhodnutí osobně doručeno, a poté, co 
byla výslovně písemně úředním orgánem 
a v jazyce, kterému rozuměla,
informována o svém právu na obnovu 
řízení, jíž má právo se účastnit a která 
(znovu) prošetří podstatu věci včetně 
nového důkazního materiálu, a tato 
obnova řízení může vést ke zrušení 
původního rozhodnutí a tato osoba se 
může proti novému rozhodnutí odvolat.   

i) výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti nenapadne;

i) výslovně uvedla, že rozhodnutí 
nenapadne;

nebo nebo

ii) nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně […] dní o obnovu řízení;

ii) nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně […] dní o obnovu řízení či 
odvolání;

nebo nebo

c) dotyčné osobě nebylo osobně doručeno 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti, 
avšak:

ca) dotyčné osobě nebylo osobně doručeno 
rozhodnutí, avšak: 

i) bude jí doručeno nejpozději pátý den po
jejím předání, přičemž bude výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna;

i) bude jí doručeno před jejím předání 
a bude výslovně informována v jazyce, 
jemuž rozumí o svém právu na obnovu 
řízení, jíž má právo se účastnit a která 
(znovu) prošetří podstatu věci včetně 
nového důkazního materiálu, a tato 
obnova řízení může vést ke zrušení 
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původního rozhodnutí a tato osoba se 
může proti novému rozhodnutí odvolat.

a a
ii) bude mít nejméně […]¹dní na podání 
žádosti o obnovu řízení.";

ii) bude informována, že má nejméně 
[…]¹dní na podání žádosti o tuto obnovu 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li mít měřitelně pozitivní dopad na právo obhajoby, musí návrhy vyjasnit, že odpovědnost 
za přiměřené oznámení musí nést vydávající stát, který musí být schopen prokázat nejen, že 
1) bylo zasláno oznámení, ale že obžalovaný toto oznámení skutečně obdržel; 2) byl písemně 
přidělen obhájce, který má obžalovaného v řízení zastupovat, ale že toto zastupování bylo 
praktické a efektivní; 3) obžalovaný byl informován o právu na obnovu řízení a příslušných 
časových rámcích pro její vyžádání v jazyce, kterému rozuměl. Bude-li to nutné, je třeba 
k protokolu předávanému vydávajícím orgánem výkonnému orgánu připojit věcné důkazy. 

Pozměňovací návrh 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d – bod 2.3.2 – odrážka 1

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

– dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti doručeno ve lhůtě ……… 
dní po předání; a

– dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti osobně doručeno ve lhůtě 
……… dní po předání; a

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
 Příloha – rámeček d – bod 2.3.2 – odrážka 1
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Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

– dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti doručeno ve lhůtě ……… 
dní po předání; a

– dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti doručeno osobně 
a neprodleně, v každém případě nejpozději 
do tří dnů od vydání; a

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sarah Ludford

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV
Příloha – rámeček d

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

d) Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno 
v nepřítomnosti:

d) Uveďte, zda se osoba osobně dostavila 
k řízení, jehož výsledkem je toto 
rozhodnutí:

1. � Ne, nebylo 1.� Ano, tato osoba se osobně dostavila 
k řízení, jehož výsledkem je toto 
rozhodnutí.

2. � Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, 
potvrďte, že:

2. � Ne, tato osoba se nedostavila osobně 
k řízení, jehož výsledkem je toto 
rozhodnutí.

2.1 Pokud jste odpověděli na výše 
uvedenou otázku „ne“, prosím uveďte, 
zda:

� 2.1 dotyčná osoba byla předvolána 
osobně nebo byla podle vnitrostátního 
práva vystavujícího členského státu 
informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě 
o stanoveném datu a místě konání 
jednání, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla 
informována o skutečnosti, že toto

� 2.1.1 dotyčná osoba byla předvolána 
osobně nebo jiným způsobem skutečně 
obdržela úřední informaci, v jazyce, jemuž 
rozuměla, o stanoveném datu a místě 
soudního řízení, jehož výsledkem je toto 
rozhodnutí, takovým způsobem, že bylo 
jednoznačně prokázáno, že dotyčná osoba 
věděla o stanoveném soudním řízení a byla 
osobně, písemně a úředním orgánem 
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rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že dotyčná osoba se nedostaví k soudnímu 
jednání

informována, rozhodnutí může být 
vyneseno pokud se nedostaví k soudnímu 
jednání

Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána 
nebo jinak informována:

Kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána 
nebo osobně obdržela úřední informaci 
jiným způsobem:

…………………………………………… ..................................................................

Jazyk, v němž byla informace doručena 
.................................................................

Popište, jak byla osoba informována: Popište, jak byla osoba informována
a připojte průkazný doklad:

…………………………………………… ..................................................................
NEBO NEBO

2.1.2 po osobním předvolání nebo 
skutečném obdržení úřední informace 
jiným způsobem v jazyce, kterému rozumí, 
o stanoveném datu a místě soudního 
jednání, udělil obžalovaný písemné 
pověření obhájci k obhajobě během 
soudního řízení, a skutečně obdržel 
praktickou a efektivní právní pomoc 
a zastupování;
Sdělte informace o splnění této podmínky:
.....................................................................
NEBO

� 2.2 dotyčná osoba poté, co jí bylo 
doručeno rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti, výslovně uvedla, že 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti
nenapadne 

2.1.3 dotyčná osoba poté, co jí bylo 
doručeno rozhodnutí a byla výslovně 
písemně informována úředním orgánem 
a v jazyce, kterému rozumí, o právu na 
obnovu řízení, jíž má právo se účastnit 
a která (znovu) prošetří podstatu věci 
včetně nového důkazního materiálu, 
a tato obnova řízení může vést ke zrušení 
původního rozhodnutí a tato osoba se 
může proti novému rozhodnutí odvolat,
výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne

Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně 
uvedla, že nenapadne rozhodnutí vynesené 

Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně 
uvedla, že nenapadne rozhodnutí, 
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v nepřítomnosti: a připojte průkazný doklad:
…………………………………………… .....................................................................

NEBO NEBO
� 2.3 dotyčná osoba byla oprávněna 
k obnově řízení za těchto podmínek:

� 2.1.4 dotyčná osoba, poté, co jí bylo 
doručeno rozhodnutí a byla výslovně 
písemně informována úředním orgánem 
a v jazyce, kterému rozumí, o právu na 
obnovu řízení, jíž má právo se účastnit 
a která (znovu) prošetří podstatu věci 
včetně nového důkazního materiálu, 
a tato obnova řízení může vést ke zrušení 
původního rozhodnutí a tato osoba se
může proti novému rozhodnutí odvolat, 
nepodala žádost o obnovu řízení 
v příslušné časové lhůtě, tj. nejméně […]¹
dní
NEBO

� 2.3.1 dotyčné osobě bylo osobně 
doručeno rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti dne ……………. 
(den/měsíc/rok); a
– dotyčná osoba byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna; a
– poté, co byla informována o tomto 
právu, měla dotyčná osoba lhůtu …. dní 
na podání žádosti o obnovu řízení a tuto 
žádost během této lhůty nepodala.

NEBO
� 2.3.2 dotyčné osobě nebylo doručeno 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti a

� 2.1.5 dotyčné osobě nebylo osobně
doručeno rozhodnutí a nebyla výslovně 
informována o právu na obnovu řízení, jíž 
má právo se účastnit a která (znovu) 
prošetří podstatu věci včetně nového 
důkazního materiálu, a tato obnova řízení 
může vést ke zrušení původního 
rozhodnutí a tato osoba se může proti 
novému rozhodnutí odvolat, a

– dotyčné osobě bude rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti doručeno ve lhůtě ……… 
dní po předání; a

– dotyčné osobě bude rozhodnutí osobně 
doručeno před předáním; a 
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– při doručení rozhodnutí vyneseného 
v nepřítomnosti bude dotyčná osoba 
výslovně informována o svém právu na 
obnovu řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna; a 

– při doručení tohoto rozhodnutí bude 
dotyčná osoba výslovně informována, 
písemně a úředním orgánem, o právu na 
obnovu řízení, jíž má právo se účastnit 
a která (znovu) prošetří podstatu věci 
včetně nového důkazního materiálu, 
a tato obnova řízení může vést ke zrušení 
původního rozhodnutí a tato osoba se 
může proti novému rozhodnutí odvolat; a 

– poté, co jí bude doručeno rozhodnutí 
vynesené v nepřítomnosti, bude mít 
dotyčná osoba lhůtu ……… dní na podání 
žádosti o obnovu řízení.

– poté, co jí bude doručeno rozhodnutí, 
bude mít dotyčná osoba právo podat žádost 
o obnovu řízení v příslušné časové lhůtě, 
která je nejméně […]¹ dní.
Výše uvedené informace budou 
poskytnuty této osobě v jazyce, jemuž 
rozumí, a vydávající orgán předloží před 
vydáním výkonnému orgánu doklad 
o poskytnutí těchto informací.
¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li mít návrhy měřitelně pozitivní dopad na právo obhajoby, musí se v nich vyjasnit, že 
odpovědnost za přiměřené oznámení musí nést vydávající stát, který musí být schopen prokázat 
nejen, že 1) bylo zasláno oznámení, ale že obžalovaný toto oznámení skutečně obdržel; 2) byl 
písemně přidělen obhájce, který má obžalovaného v řízení zastupovat, ale že toto zastupování 
bylo praktické a efektivní; 3) obžalovaný byl informován o právu na obnovu řízení a příslušných 
časových rámcích pro její vyžádání v jazyce, kterému rozuměl. Bude-li to nutné, je třeba 
k protokolu předávanému vydávajícím orgánem výkonnému orgánu připojit věcné důkazy.

Pozměňovací návrh 59
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 1 – písm. e

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

e) Rozhodnutím vyneseným e) Rozhodnutím vyneseným 
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v nepřítomnosti“ se rozumí rozhodnutí ve 
smyslu písmene a), kdy dotyčná osoba se 
osobně neúčastnila řízení, jehož výsledkem 
bylo toto rozhodnutí.

v nepřítomnosti“ se rozumí rozhodnutí ve 
smyslu písmene a), kdy dotyčná osoba se 
osobně neúčastnila soudního řízení, jehož 
výsledkem bylo toto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 - písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst. 2 – písm. i – bod i

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

i) byla předvolána osobně nebo byla podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném 
datu a místě konání jednání, jehož 
výsledkem bylo vynesení rozhodnutí 
v nepřítomnosti, a pokud byla informována 
o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba 
k jednání soudu nedostaví; nebo

i) byla předvolána osobně nebo byla podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
řádně informována prostřednictvím 
příslušného zástupce nebo jiným způsobem 
v přiměřené lhůtě o stanoveném datu 
a místě konání soudního jednání, jehož 
výsledkem bylo vynesení rozhodnutí 
v nepřítomnosti, a pokud byla informována 
o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba 
k jednání soudu nedostaví; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 – písm. b
Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV
Čl. 7 – odst.2 – písm. i – bod iii

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

iii) poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí 
vynesené v nepřítomnosti, a poté, co byla
informována o svém právu na obnovu 

iii) poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí 
vynesené v nepřítomnosti, a poté, co byla 
řádně informována o svém právu na 
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řízení a o právu být tomuto řízení 
přítomna:

obnovu řízení nebo odvolání a o právu 
účastnit se soudního jednání:

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod i

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

i) byla předvolána osobně nebo byla podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě o stanoveném 
datu a místě konání jednání soudu, jehož 
výsledkem bylo vydání příkazu ke 
konfiskaci v nepřítomnosti, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že takový 
příkaz ke konfiskaci může být vydán 
v případě, že se dotyčná osoba k jednání 
soudu nedostaví; nebo

i) byla předvolána osobně nebo byla podle 
vnitrostátního práva vydávajícího státu 
řádně informována prostřednictvím 
příslušného zástupce nebo jiným způsobem 
a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu 
a místě konání jednání soudu, jehož 
výsledkem bylo vydání příkazu ke 
konfiskaci v nepřítomnosti, a pokud byla 
informována o skutečnosti, že takový 
příkaz ke konfiskaci může být vydán 
v případě, že se dotyčná osoba k jednání 
soudu nedostaví; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e – bod ii

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

- nepožádala v příslušné lhůtě činící 
nejméně […]¹dní o obnovu řízení.

- nepožádala v příslušné lhůtě o obnovu 
řízení ani se neodvolala.
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¹ Lhůta bude stanovena.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 9 – odst.1 – písm. f

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

f) podle osvědčení stanoveného v článku 4 
bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, 
pokud v osvědčení není uvedeno, že 
dotčená osoba:

f) podle osvědčení stanoveného v článku 4 
bylo rozhodnutí vyneseno v nepřítomnosti, 
pokud v osvědčení není uvedeno, že 
v souladu s vnitrostátními zákony 
vydávajícího členského státu dotčená 
osoba:

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f – bod i

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

i) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce 
a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu 
a místě konání jednání soudu, jehož 
výsledkem bylo vynesení rozhodnutí 
v nepřítomnosti, a byla informována 
o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba 

i) dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu řádně informována 
prostřednictvím příslušného zástupce nebo 
jiným způsobem a v přiměřené lhůtě 
o stanoveném datu a místě konání jednání 
soudu, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu 
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k jednání soudu nedostaví; nedostaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 3
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV
Příloha – rámeček k – bod 1– podbod b.1 – první odstavec

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

b.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu informována 
prostřednictvím příslušného zástupce 
a v přiměřené lhůtě o stanoveném datu 
a místě konání jednání soudu, jehož 
výsledkem bylo vynesení rozhodnutí 
v nepřítomnosti, a byla informována 
o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba 
k jednání soudu nedostaví

b.1 dotyčná osoba byla předvolána osobně 
nebo byla podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu řádně informována 
prostřednictvím příslušného zástupce nebo 
jiným způsobem a v přiměřené lhůtě 
o stanoveném datu a místě konání jednání 
soudu, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu 
nedostaví

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Panayiotis Demetriou

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

Article 5a
Pozměňovací návrhy k Rámcovému 

rozhodnutí 2008/.../SVV¹
Rámcové rozhodnutí 2008/.../SVV se mění 
takto:



PE405.951v01-00 22/24 AM\722164CS.doc
Externí překlad

CS

1) V článku 1 se vkládá nové písmeno, 
které zní:

h) „Rozhodnutím vyneseným 
v nepřítomnosti“ se rozumí rozsudek ve 
smyslu písmene a), kdy se dotyčná osoba 
osobně neúčastnila řízení, jehož 
výsledkem byl uvedený rozsudek.
2) Čl. 9 odst. 1 písm. f) se nahrazuje 
tímto:

h) podle osvědčení stanoveného v čl. 6 
písm. a) se osoba nedostavila osobně 
k řízení, jehož výsledkem bylo toto 
rozhodnutí, pokud není v osvědčení 
uvedeno, že tato osoba byla v souladu 
s vnitrostátními zákony vydávajícího 
členského státu:
i) osobně předvolána nebo řádně 
informována prostřednictvím příslušného 
zástupce a v přiměřené lhůtě 
o stanoveném datu a místě konání jednání 
soudu, jehož výsledkem bylo vynesení 
rozhodnutí v nepřítomnosti, a byla 
informována o skutečnosti, že toto 
rozhodnutí může být vyneseno v případě, 
že se dotyčná osoba k jednání soudu 
nedostaví; nebo
ii) s vědomím stanoveného soudního 
jednání pověřila obhájce, jehož zvolila, 
pověřila a zaplatila tato osoba nebo 
kterého pověřil a zaplatil stát v souladu 
s vnitrostátními zákony použitelnými ve 
vztahu k právu na obhajobu, a tímto 
obhájcem byla během soudního jednání 
zastupována; nebo
iii) dotyčná osoba poté, co jí bylo 
doručeno rozhodnutí a co byla výslovně 
informována o právu na obnovu řízení 
nebo na odvolání a účast v tomto soudním 
jednání:
- výslovně uvedla, že rozhodnutí vynesené 

v nepřítomnosti nenapadne;

nebo
- v příslušné časové lhůtě nepodala žádost 
o obnovu řízení ani se neodvolala.
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3) v rámečku i) přílohy I („osvědčení“) se 
bod 1 nahrazuje tímto:
1. Uveďte, zda bylo rozhodnutí vyneseno 
v nepřítomnosti:
1. � Ne, nebylo.
2. � Ano, bylo. Pokud jste odpověděli ano, 
potvrďte, že:
2.1 dotyčná osoba byla předvolána 
osobně nebo byla podle vnitrostátního 
práva vydávajícího členského státu 
efektivně obdržela informace jiným 
způsobem v přiměřené lhůtě o stanoveném 
datu a místě konání jednání soudu, jehož 
výsledkem bylo vynesení rozhodnutí 
v nepřítomnosti, a byla informována 
o skutečnosti, že toto rozhodnutí může být 
vyneseno v případě, že se dotyčná osoba 
k jednání soudu nedostaví. Čas a místo, 
kde a kdy byla dotyčná osoba předvolána 
nebo jinak informována.

……………………………………………

Popište, jak byla osoba informována:

……………………………………………

NEBO

2.2. dotyčná osoba s vědomím 
stanoveného soudního jednání pověřila 
obhájce, jehož zvolila, pověřila a zaplatila 
tato osoba nebo kterého pověřil a zaplatil 
stát v souladu s vnitrostátními zákony 
použitelnými ve vztahu k právu na 
obhajobu, a tímto obhájcem byla během 
soudního jednání zastupována;
Uveďte informace, jak byla splněna tato 
podmínka:

……………………………………………

NEBO
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2.3 dotyčná osoba poté, co jí bylo 
doručeno rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti, výslovně uvedla, že 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti 
nenapadne.
Popište, kdy a jak dotyčná osoba výslovně 
uvedla, že rozhodnutí vynesené 
v nepřítomnosti nenapadne
…………………………………………

NEBO

2.4 dotyčné osobě bylo doručeno 
rozhodnutí vynesené v nepřítomnosti dne 
…………. (den/měsíc/rok) a dotyčná 
osoba byla oprávněna k obnově řízení ve 
vydávajícím státě za těchto podmínek:
- dotyčná osoba byla výslovně 
informována o svém právu na obnovu 
řízení a o právu se tohoto řízení účastnit; 
a 
- poté, co byla dotyčná osoba informována 
o tomto právu, měla lhůtu …. dní na 
podání žádosti o obnovu řízení a tuto 
žádost během této lhůty nepodala.
________________________________
¹ Číslo nástroje bude vloženo, jakmile jej Rada 
přijme.

² Číslo článku bude vloženo, jakmile jej Rada 
přijme.

Or. en
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