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tlumočení a překlad při trestním řízení
– důvodová zpráva

V příloze je připojena důvodová zpráva týkající se podnětu skupiny členských států ke směrnici 

Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Brusel 14. prosince 2009 

Podnět 

Belgického království, Spolkové republiky Německo, Španělského království, Estonské republiky, 
Francouzské republiky, Maďarské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, 
Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Finské republiky a Švédského království

ke

SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
O PRÁVU NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD

PŘI TRESTNÍM ŘÍZENÍ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI

Článek 82 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že justiční spolupráce v trestních 

věcech je v Evropské unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních 

rozhodnutí.

Předpokladem vzájemného uznávání je, aby příslušné orgány členských států důvěřovaly systémům 

trestního soudnictví v ostatních členských státech. 

Právo podezřelých či obviněných osob na spravedlivé řízení je jedním ze základních práv, jež 

Evropská unie a její členské státy respektují podle článku 47 Listiny základních práv a svobod 

Evropské unie a rovněž i článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

v souladu s výkladem Evropského soudu pro lidská práva.

V zájmu prohloubení vzájemné důvěry v rámci Evropské unie je důležité, aby zde spolu s Listinou

základních práv a svobod Evropské unie a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv 

a základních svobod existovaly i normy Evropské unie pro ochranu procesních práv, které budou 

v členských státech náležitě prováděny a uplatňovány.

Mezi odborníky existuje široká podpora pro to, aby Evropská unie podnikla kroky zaměřené 

na procesní práva prostřednictvím přijetí právních předpisů a dalších opatření1. Tento postoj sdílí 

i Evropský parlament2 a Evropská komise3.

                                               
1 Viz například „Analýza budoucího vzájemného uznávání v trestních věcech v Evropské unii“, 

zpráva ze dne 20. listopadu 2008, Université Libre de Bruxelles.
2 Viz například „Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 7. května 2009 o rozvoji 

prostoru trestního soudnictví v EU“, 2009/2012(INI), bod 1 písm. a).
3 Viz například „Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům“, KOM (2009) 

262/4 (bod 4.2.2.).



5673/10 hm 4
DG H 2B CS

V dubnu roku 2004 předložila Komise návrh rámcového rozhodnutí o určitých procesních právech 

při trestním řízení v celé Evropské unii1. Po třech letech projednávání se však ukázalo, že nebude 

možné dosáhnout (jednomyslné) dohody o znění. Následně byly posouzeny jiné možnosti, jež by 

umožňovaly dosáhnout cílů stanovených v uvedeném návrhu, který je zaměřen na posílení 

procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

Na základě těchto skutečností švédské předsednictví Evropské unie předložilo dne 1. července 2009 

návrh cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním 

řízení. V cestovní mapě bylo navrženo zabývat se otázkou procesních práv na základě postupného 

přístupu, v jehož rámci by se budoucí opatření řešila postupně po jednotlivých oblastech. Tento 

postup by umožnil věnovat náležitou pozornost každému jednotlivému opatření tak, aby bylo 

možné určit problémy a řešit je způsobem, jenž by jednotlivým opatřením zajistil přidanou hodnotu.

Cestovní mapa, kterou členské státy velice uvítaly, byla po krátké době přepracována do podoby 

usnesení Rady. Cestovní mapa byla Radou pro spravedlnost a vnitřní věci přijata dne 

30. listopadu 20092. 

V cestovní mapě vyjádřila Rada souhlas s tím, že na úrovni Evropské unie je zapotřebí podniknout 

kroky zaměřené na posílení práv podezřelých nebo obviněných osob při trestním řízení. Tyto kroky 

mohou zahrnovat přijetí právních předpisů i jiná opatření. V cestovních mapě je jako základ pro 

budoucí kroky uvedeno šest opatření. Jedním z těchto opatření je právo na překlad a tlumočení při 

trestním řízení (opatření A).

S ohledem na postupný přístup stanovený v cestovní mapě předložila Komise dne 8. července 2009 

návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení. Tento návrh 

byl doplněn posouzením dopadů3.

                                               
1 Návrh rámcového rozhodnutí o určitých procesních právech při trestním řízení v celé 

Evropské unii, KOM (2004) 328 ze dne 28.4.2004.
2 Úř. věst. C 295, 4.12.2009, s. 1.
3 KOM (2009) 338 v konečném znění SEK (2009) 916.
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Dne 15. července 2009 předložilo švédské předsednictví návrh usnesení Rady a zástupců vlád 

členských států zasedajících v Radě, kterým se v členských státech podporuje uplatňování práva 

na tlumočení a překlad při trestním řízení. Toto usnesení mělo za cíl doprovázet a doplňovat návrh 

rámcového rozhodnutí předložený Komisí.

Po intenzivních jednáních dosáhla Rada dne 23. října 2009 obecného přístupu jak k návrhu 

rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení1, tak 

i k doprovodnému usnesení2.

Vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, je zapotřebí 

návrh rámcového rozhodnutí přepracovat do podoby návrhu směrnice, aby bylo možné na znění 

dále pracovat. Jelikož Komise, jejíž mandát vyprší dne 1. února 2010, je pověřena pouze dočasnými 

úkoly a nemůže v zásadě přijímat nové návrhy, je považováno za vhodné, aby znění obecného 

přístupu k návrhu rámcového rozhodnutí Rady předložila skupina členských států ve formě podnětu 

ke směrnici Evropského parlamentu a Rady. Díky tomuto podnětu, předloženému v souladu s čl. 76 

písm. b) SFEU, bude možné navázat na práci, jež byla na znění vykonána podle 

Amsterdamské/Niceské smlouvy, a pokračovat v ní podle Lisabonské smlouvy. Tento podnět 

rovněž umožní, aby se neztrácel čas a aby občané Evropské unie mohli co nejdříve využívat práv 

uvedených v novém nástroji, jenž má být přijat Evropským parlamentem a Radou v rámci řádného 

legislativního postupu („spolurozhodování“).

Posouzení dopadu (dokument SEK(2009) 915 v konečném znění), které Komise provedla 

v souvislosti se svým návrhem rámcového rozhodnutí Rady, platí obdobně i pro podnět ke směrnici, 

jelikož se týká téhož předmětu. Toto posouzení dopadu je proto znovu předkládáno jakožto 

zevrubná informace umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality podle 

článku 5 Protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy.

                                               
1 Dokument 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 Dokument 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Návrh usnesení, který doplňuje návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad 

při trestním řízení, není Lisabonskou smlouvou přímo dotčen, je však spojen s uvedeným 

rámcovým rozhodnutím, a proto je v rámci rozhodovacího postupu projednáván v návaznosti na 

něj. Jelikož návrh rámcového rozhodnutí je nahrazen podnětem ke směrnici, uvedené usnesení 

může být (formálně) přijato až poté, co bude přijata směrnice.

2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Podnět ke směrnici o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení je založen na čl. 82 odst. 2 

písm. b) SFEU, který stanoví, že „v rozsahu nezbytném pro usnadnění vzájemného uznávání 

rozsudků a soudních rozhodnutí a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech s přeshraničním 

rozměrem mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem stanovit formou 

směrnic minimální pravidla. Tato minimální pravidla přihlížejí k rozdílům mezi právními tradicemi 

a systémy členských států. Týkají se: (…) b) práv osob v trestním řízení.“

Tento podnět ke směrnici stanoví základní povinnosti a vychází z Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V souladu 

s čl. 82 odst. 2 stanoví tato směrnice minimální pravidla. Členské státy mohou práva stanovená 

v této směrnici rozšířit za účelem poskytnutí vyšší úrovně ochrany vztahující se rovněž na situace, 

jimiž se tato směrnice výslovně nezabývá. Úroveň ochrany by však nikdy neměla být nižší než 

normy stanovené Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod v souladu 

s výkladem obsaženým v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

Tento podnět ke směrnici je genderově neutrální: pomocí výrazů „on/ona“ a „jeho/její“ se ve znění 

odkazuje na podezřelou či obviněnou osobu nebo případně na jejího právního zástupce. Jedná se 

o výrazy genderově neutrální, které se mají se vztahovat na podezřelé nebo obviněné osoby obou 

pohlaví a právní zástupce obou pohlaví.
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Článek 1 – Oblast působnosti

Do oblasti působnosti spadá jakákoli osoba od okamžiku, kdy příslušné orgány členského státu tuto 

osobu uvědomí o tom, že je podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu, až do okamžiku, 

kdy je řízení uzavřeno, čímž se má na mysli konečné rozhodnutí o tom, zda daná podezřelá nebo 

obviněná osoba uvedený trestný čin spáchala. Konečným rozhodnutím se má na mysli, že bylo 

rozhodnuto o vině či nevině podezřelé nebo obviněné osoby a proti tomuto rozhodnutí nelze podat 

opravný prostředek. U pojmu „podezřelá nebo obviněná osoba“ se jedná o nezávislý pojem 

používaný bez ohledu na to, jak jsou tyto osoby označovány ve vnitrostátním řízení. Do oblasti 

působnosti nespadají řízení, jež mohou vést k uložení sankcí jiným orgánem než trestním soudem 

(zpravidla se jedná o správní řízení), pokud proti uložené sankci nebyl u tohoto soudu podán 

opravný prostředek.

Článek vysvětluje, že se podnět vztahuje také na případy týkající se evropského zatýkacího rozkazu. 

Skutečnost, že tyto případy spadají do oblasti působnosti směrnice, je důležitá, protože rámcové 

rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy1 se právem 

na tlumočení a překlad zabývá jen obecně.

Článek 2 – Právo na tlumočení

Tento článek stanoví základní zásadu, podle níž se tlumočení, včetně komunikace mezi podezřelou 

či obviněnou osobou a jejím právním zástupcem, poskytuje během vyšetřovací a soudní fáze řízení, 

tj. během policejního výslechu, při soudních jednáních a při všech předběžných jednáních 

či odvoláních, a může být poskytováno i za jiných okolností. Desátý bod odůvodnění v této 

souvislosti připomíná judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž by podezřelá nebo 

obviněná osoba měla mít mimo jiné možnost vysvětlit svému právnímu zástupci svou vlastní verzi 

událostí, poukázat na tvrzení, s nimiž nesouhlasí, a upozornit jej na skutečnosti, jichž by mělo být 

použito pro její obhajobu.

Tento článek vysvětluje, že jím nejsou dotčena pravidla vnitrostátního práva týkající se přítomnosti 

právního zástupce v jakékoli fázi trestního řízení.

                                               
1 Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.
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Článek 3 – Právo na překlad podstatných dokumentů

V zájmu zajištění spravedlivého řízení má podezřelá nebo obviněná osoba právo na překlad 

podstatných dokumentů nebo alespoň důležitých pasáží těchto dokumentů (například v případě, že 

tyto dokumenty jsou velice rozsáhlé). Rozhodnutí o tom, které dokumenty jsou podstatné, je věcí 

příslušných orgánů, avšak mezi tyto dokumenty by měly vždy patřit obžaloby či obvinění a dále 

i veškeré rozsudky. Poskytován by měl být rovněž překlad veškerých příkazů k zadržení nebo 

jakéhokoliv opatření omezujícího osobní svobodu dotčené osoby.

Pokud jde o řízení týkající se výkonu evropského zatýkacího rozkazu, překlad evropského 

zatýkacího rozkazu zajistí vykonávající členský stát.

Ústní překlad nebo ústní shrnutí je možno poskytnout pod podmínkou, že tím není dotčen 

spravedlivý průběh řízení a že je poskytnutí překladu v této formě vhodné.

Článek 4 – Členské státy hradí náklady na tlumočení a překlad

Tento článek stanoví, že náklady na tlumočení a překlad má hradit členský stát, a to bez ohledu 

na výsledek řízení.

Článek 5 – Kvalita tlumočení a překladu

Tento článek stanoví základní požadavek, podle něhož má být zaručena kvalita tlumočení 

a překladu. Doporučení týkající se této otázky jsou uvedena v usnesení Rady a vlád členských států 

zasedajících v Radě, kterým se v členských státech podporuje uplatňování práva na tlumočení 

a překlad při trestním řízení.

Článek 6 - Ustanovení o zachování úrovně ochrany

Účelem tohoto článku je zajistit, aby stanovení společných minimálních norem podle této směrnice 

nevedlo v některých členských státech ke snížení úrovně norem a aby byly zachovány normy 

stanovené Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod nebo dalšími 

příslušnými mezinárodními dohodami. Členské státy mají i nadále možnost zcela svobodně 

stanovovat vyšší úroveň norem, než jaké jsou dohodnuty v této směrnici.
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Článek 7 – Provádění

Tento článek stanoví, že členské státy musí tuto směrnici provést nejpozději do 30 měsíců od jejího 

vstupu v platnost a ve stejné lhůtě musí sdělit Radě a Komisi znění předpisů, kterými ve svém 

vnitrostátním právu tuto směrnici provádějí.

Článek 8 – Zpráva

42 měsíců po vstupu této směrnice v platnost musí Komise předložit Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry přijaly členské státy opatření nezbytná k dosažení 

souladu s touto směrnicí, případně společně s legislativními návrhy.

Článek 9 – Vstup v platnost

Tento článek stanoví, že směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie.

3. ZÁSADA SUBSIDIARITY

Vzhledem k tomu, že návrh má podpořit vzájemnou důvěru mezi členskými státy, nemůže být cíle 

směrnice uspokojivě dosaženo pouze na úrovni členských států, a je proto důležité dohodnout se 

na společných minimálních normách platných v celé Evropské unii. Pomocí směrnice se zajistí 

sblížení podstatných procesních pravidel členských států týkajících se tlumočení a překladu 

při trestním řízení, což přispěje k budování vzájemné důvěry. Směrnice je proto v souladu se 

zásadou subsidiarity. Další podrobnosti je možno nalézt v zevrubné informaci, která je připojena 

k podnětu ke směrnici.

4. ZÁSADA PROPORCIONALITY

Směrnice je v souladu se zásadou proporcionality, protože se omezuje na míru nezbytně nutnou 

k dosažení uvedeného cíle na evropské úrovni a nepřekračuje rámec toho, co je pro tento účel 

nezbytné. Další podrobnosti je možno nalézt v zevrubné informaci, která je připojena k podnětu 

ke směrnici.

____________________


