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Vážení kolegové,

návrh evropského ochranného příkazu vychází ze společného podnětu dvanácti členských 
států EU1 ke směrnici, který byl předložen v lednu roku 20102. Cílem směrnice je umožnit a 
posílit ochranu poskytovanou obětem trestných činů nebo možným obětem trestných činů, 
které se pohybují mezi členskými státy EU, zejména pokud jde o trestné činy, které mohou 
ohrozit život oběti, její tělesnou, duševní a sexuální integritu nebo osobní svobodu. Základním 
cílem je zamezit novým trestným činům a zmírnit důsledky dříve spáchaných trestných činů.

Navrhovaným právním základem pro návrh směrnice je čl. 82 odst. 1 písm. d) SFEU týkající 
se justiční spolupráce v trestních věcech.

                                               
1 Dotčenými členskými státy jsou Belgie, Bulharsko, Estonsko, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Finsko a Švédsko.
2 Viz dokument PE-CONS 2/10 ze dne 22. ledna 2010.
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V dopisu ze dne 7. října 2010 jste požádali Výbor pro právní záležitosti, aby poskytl své 
stanovisko k právnímu základu tohoto návrhu. Na základě orientačního hlasování, které se 
uskutečnilo před jednáním s Radou na společné schůzi s vašimi výbory v souladu s článkem 
51 jednacího řádu, se zdá, že byl přijat pozměňovací návrh zavádějící čl. 82 odst. 1 písm. a) 
SFEU týkající se uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí jako dodatečný právní základ.

I. Souvislosti

Lisabonská smlouva odstranila původní systém pilířů a v současnosti musí být prakticky 
všechny právní předpisy týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, včetně článku 82 
SFEU o spolupráci v trestních věcech hlavy V kapitoly 4, přijímány v souladu s řádným 
legislativním postupem. 

V této oblasti existuje omezená výjimka k obecnému pravidlu, že Komise má výhradní právo 
iniciovat právní předpisy, konkrétně podle článku 76 SFEU, který stanoví, že čtvrtina 
členských států může iniciovat právní předpisy v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech 
a policejní spolupráce (a v oblasti související správní spolupráce).

Rada předložila svůj první návrh směrnice o evropském ochranném příkazu na ochranu obětí 
dne 5. ledna 20101. Návrh byl od té doby Radou mnohokrát pozměněn a přepracován. Velká 
část obsahu a konstrukce právního základu návrhu Rady byla založena na dotazníku, na který
v říjnu 2009 odpovědělo dvacet členských států EU2.

Cílem tohoto podnětu je vytvořit evropský ochranný příkaz pro oběti násilí, na jehož základě 
mohou být ochranná opatření přijatá v jednom členském státě uznána, spravována a 
vymáhána soudy v jiném členském státě. Takový systém by umožnil, aby chráněná osoba 
nemusela vést souběžné řízení v dalším členském státě, do něhož se (oběť) stěhuje nebo již 
přestěhovala. 

Tento návrh je odůvodněn tím, že oběti trestných činů mají nejen právo na respekt, 
kompenzaci škody, která jim byla způsobena, a potrestání pachatele na základě spravedlivého 
procesu, který v plné míře zajistí práva všech stran, ale mají rovněž právo být chráněny 
předtím, aby se nestaly oběťmi dalšího trestného činu, zejména činu spáchaného toutéž 
osobou.

Proto by měly existovat příslušné mechanismy, jež mají zabránit tomu, aby tentýž pachatel 
spáchal na téže oběti stejný trestný čin nebo jiný, možná i závažnější trestný čin. Opakované 
páchání stejných trestných činů je zejména běžné v případě násilí páchaného na základě 
pohlaví, ačkoliv k němu dochází rovněž u jiných druhů trestných činů, jako je obchodování 
s lidmi nebo sexuální vykořisťování nezletilých.

Všechny členské státy stanoví opatření na ochranu života obětí, jejich tělesné, duševní a 
sexuální integrity i jejich svobody, avšak v současné době jsou taková opatření účinná pouze 
na území státu, který je přijal, a neposkytují obětem ochranu v případě, že překročí hranice.

                                               
1 Viz dokument 17513/09 ze dne 5. ledna 2010.
2 Viz dokument 5002/10 ze dne 6. ledna 2010.
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Ochrana, již členský stát poskytuje obětem trestné činnosti, by proto neměla být omezena 
pouze na území tohoto státu, ale měla by se vztahovat na oběti na celém území EU.

Na základě dostupných údajů týkajících se pouze trestných činů spáchaných na základě 
pohlaví lze uvést, že na více než 100 000 žen pobývajících v EU se vztahují ochranná opatření 
různého druhu, která přijaly členské státy v reakci na násilí páchané na základě pohlaví. Do 
těchto údajů nejsou zahrnuty oběti obchodování s lidmi nebo jiných trestných činů.

Vzhledem k tomu, že pachatelé trestných činů se mohou v rámci EU snadno pohybovat, je 
jistě správné a odůvodněné, že by mělo být možné rozšířit oblast působnosti ochranných 
opatření přijatých v jednom členském státě tak, aby chránila oběť, která chce využít svého 
práva na svobodu pohybu. Pokud by se tak nestalo, byly by oběti postaveny před těžkou volbu 
– buď se zříct práva občanů Unie na volný pohyb, nebo se zříct práva na ochranu. To je 
nepřijatelné.

Parlament opakovaně vyzýval členské státy k přezkumu uplatňování právních postupů a 
k přijetí opatření s cílem odstranit překážky, jež brání ženám získat právní ochranu. 1

Dále je třeba zdůraznit, že i zákonodárce EU učinil v oblasti ochrany obětí některé kroky.
Existuje rámcové rozhodnutí 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení s cílem řešit 
otázku procesních práv obětí2 a směrnice Rady 2004/80/ES o odškodnění obětí trestných 
činů3.

Ochrana obětí je jedním z hlavních cílů Evropské unie v rámci prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva a Stockholmský program na posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU, který 
Evropská rada schválila na své schůzi ve dnech 10. a 11. prosince 2009, uvádí, že obětem 
trestných činů a svědkům, kteří jsou v ohrožení, je třeba nabídnout zvláštní ochranná opatření 
platná v rámci celé Unie.

Právní služba Rady vydala dne 17. února 2010 na vyžádání Rady stanovisko4, v němž uvádí, 
že čl. 82 odst. 1 písm. d SFEU lze použít jako právní základ pro návrh měrnice, má-li však být 
podnět považován za řádný nástroj pro uznávání soudních rozhodnutí, bylo by vhodné 
odkazovat také na čl. 82 odst. 1 písm. a) SFEU.

II. Postoj příslušných výborů

Na výše uvedené společné schůzi Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, která se uskutečnila dne 29. září 2010, byl 
k navrhované směrnici přijat velký počet pozměňovacích návrhů po orientačním hlasování, 
které mělo stanovit mandát zpravodaje pro jednání s Radou s cílem dosáhnout kompromisu 
v prvním čtení. 

                                               
1 Viz usnesení Parlamentu ze dne 16. září 1997 o potřebě vytvořit celounijní kampaň za nulovou toleranci násilí 
páchaného na ženách (Úř. věst. C 304, 6.10.1997. s. 55). Viz také usnesení Parlamentu ze dne 2. února 2006 
o současném stavu boje proti násilí na ženách a případných budoucích krocích (Úř. věst. C 288 E, 25.11. 2006 
s. 66).
2 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 1.
3 Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15.
4 Viz dokument Rady 6516/10 ze dne 17. února 2010.
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Pozměňovací návrh 1 by doplnil čl. 82 odst. 1 písm. a) SFEU týkající se uznávání všech 
forem rozsudků a soudních rozhodnutí jako dodatečný právní základ. To se jasně vztahuje na 
rozsudky a soudní rozhodnutí v trestních věcech. 

Současně byly přijaty další pozměňovací návrhy (pozměňovací návrhy 18 a 84), které 
výslovně uvádějí, že navrhovaná směrnice neovlivní, nepozmění ani nenahradí uplatňování 
stávajících nástrojů vzájemného uznávání v občanských věcech. 

Ve vysvětlujícím prohlášení k návrhu zprávy ze dne 20. května 2010 zpravodajové uvádějí, že 
„do velké míry souhlasí s návrhem Rady“, a zároveň zdůrazňují, že oblast působnosti podnětu 
je úmyslně široká a že evropský ochranný příkaz „by se měl vztahovat na všechny oběti 
trestných činů, např. na oběti obchodování s lidmi, oběti mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu, násilí na základě pohlaví, na svědky, oběti 
terorismu a organizovaného zločinu bez ohledu na věk a pohlaví oběti, pokud je identifikován 
agresor“. Dále se v něm uvádí, že cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je zlepšit 
navrhované znění „zajištěním návaznosti právní ochrany“ a „omezením důvodů pro odmítnutí 
uznání nebo zamítnutí evropského ochranného příkazu“.

III. Navrhovaný právní základ

Navrhovaným právním základem pro návrh směrnice je čl. 82 odst. 1 písm. d) SFEU. 
Příslušné výbory navrhují doplnit k právnímu základu také písmeno a) stejného článku.

Článek 82 SFEU1

(bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

1. Justiční spolupráce v trestních věcech je v Unii založena na zásadě 
vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje 
sbližování právních předpisů členských států v oblastech uvedených 
v odstavci 2 a v článku 83.
Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem opatření, která mají za 
cíl:
a) stanovit pravidla a postupy pro zajištění uznávání všech forem 
rozsudků a soudních rozhodnutí v celé Unii;
b) předcházet střetům příslušnosti mezi členskými státy a řešit je;
c) podporovat další vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců;
d) usnadňovat spolupráci mezi justičními nebo obdobnými orgány členských států v rámci 
trestního řízení a výkonu rozhodnutí.

2. ...

3. ...

IV. Analýza cíle a obsahu

                                               
1 Zvýraznění doplněno.
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Jak potvrdil Soudní dvůr1, musí se volba právního základu opatření zakládat na objektivních 
faktorech, které mohou být předmětem soudního přezkumu a mezi něž patří zejména cíl 
a obsah opatření.

Vzhledem k rozsahu otázky, která má být zodpovězena, je třeba nejprve analyzovat způsob, 
jakým má evropský ochranný příkaz fungovat.

Co je evropský ochranný příkaz?

Evropský ochranný příkaz je soudní rozhodnutí týkající se ochranného opatření vydaného 
členským státem, jehož cílem je usnadnit jinému členskému státu přijmout v případě potřeby 
ochranné opatření podle svého vnitrostátního práva s ohledem na ochranu života, tělesné 
a duševní integrity, svobody nebo sexuální integrity člověka2;

Z toho vyplývá, že evropský ochranný příkaz může být vydán pouze v případě, kdy 
vydávající členský stát již vydal ochranné opatření.

Ochranné opatření je rozhodnutí přijaté příslušným orgánem členského státu, kterým se 
osobě, která představuje nebezpečí, ukládá jedna nebo více z povinností nebo zákazů 
uvedených v čl. 2 odst. 2, za předpokladu, že porušení těchto povinností nebo zákazů 
představuje podle práva dotčeného členského státu trestný čin nebo za ně může být v daném 
členském státě jinak uložen trest odnětí svobody.

Zákazy a povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou následující: 

a) povinnost zdržet se návštěv určitých lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde má 
chráněná osoba bydliště nebo které navštěvuje;

b) povinnost zdržovat se na konkrétně stanoveném místě, případně během stanovené doby;

c) povinnost obsahující omezení ohledně opuštění území vydávajícího státu;

d) povinnost vyhýbat se styku s chráněnou osobou; 

e) zákaz přiblížit se chráněné osobě více než na předepsanou vzdálenost.

Vydání evropského ochranného příkazu 

Evropský ochranný příkaz lze vystavit kdykoli, jestliže má chráněná osoba v úmyslu opustit 
vydávající členský stát a vydat se do jiného členského státu, nebo tak již učinila. Vydání 
evropského ochranného příkazu je podmíněno předchozím přijetím ochranného opatření ve 
vydávajícím státě. 

Evropský ochranný příkaz může vydat jedině justiční nebo jiný příslušný orgán3 vydávajícího 

                                               
1 Rozsudek ze dne 3. září 2009 ve věci C-166/7 Parlament v. Rada, dosud nezveřejněný ve Sb. rozh.
2 Článek 1 návrhu směrnice.
3 Podle článku 4 musí členské státy informovat generální sekretariát Rady o orgánu nebo orgánech, které jsou 
příslušné k vydávání a uznávání evropských ochranných příkazů. Členské státy mohou určit jiné než justiční 
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státu na žádost chráněné osoby.  (Chráněná osoba může o jeho vydání požádat příslušný orgán 
vykonávajícího státu, ale tento orgán musí poté žádost postoupit příslušnému orgánu 
vydávajícího státu.)

Orgány přijímající ochranné opatření ve smyslu této směrnice jsou povinny informovat 
chráněnou osobu o existenci evropského ochranného příkazu, pokud by tato osoba uvažovala 
o přestěhování do jiného členského státu. Jsou také povinny poradit této osobě, aby o 
evropský ochranný příkaz požádala před svým odjezdem.

Vzor evropského ochranného příkazu

Jednotný vzor je připojen k návrhu směrnice. Musí v něm být uvedeny informace o totožnosti 
a státní příslušnosti chráněné osoby1; o použití jakýchkoli technologických nástrojů, které 
byly chráněné osobě poskytnuty; údaje o příslušném orgánu vydávajícího státu; určení 
ochranného opatření, na jehož základě je přijat evropský ochranný příkaz; souhrn skutečností 
a okolností, které vedly k uložení ochranného opatření; povinnosti nebo zákazy uložené 
v ochranném opatření, jejich doba trvání a výslovné uvedení skutečnosti, že jeho porušení 
představuje podle právních předpisů vydávajícího státu trestný čin nebo může být jinak 
potrestáno odnětím svobody; totožnost osoby, která představuje nebezpečí; veškeré další 
okolnosti, které by mohly mít vliv na hodnocení nebezpečí a případně výslovné uvedení 
skutečnosti, že rozsudek definovaný v článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 2008/947/SVV 
nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu definované v článku 4 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/829/SVV již byly převedeny do jiného členského státu, a určení příslušného orgánu pro 
vymáhání tohoto rozsudku nebo rozhodnutí.

Je vykonávající stát povinen evropský ochranný příkaz uznávat?

Článek 3 stanoví, že členské státy musejí povinně uznávat evropský ochranný příkaz vydaný 
v souladu se směrnicí, a je třeba upozornit, že druhý odstavec článku 3 stanoví, že „touto 
směrnicí není dotčena povinnost dodržovat základní práva a obecné právní zásady zakotvené 
v článku 6 Smlouvy o EU“.

Podle článku 9 však může členský stát vydat odůvodněné odmítnutí evropský ochranný příkaz 
uznat. Povolené důvody pro odmítnutí jsou: 

a) evropský ochranný příkaz není úplný nebo nebyl dokončen ve lhůtě stanovené příslušným 
orgánem vykonávajícího státu;

b) nebyly dodrženy požadavky stanovené v čl. 2 odst. 22;

c) ochrana vyplývá z výkonu trestu nebo opatření, na nějž se podle práva vykonávajícího státu 
vztahuje amnestie, a týká se činu, který spadá podle tohoto práva do jeho pravomoci;

d) podle práva vykonávajícího státu se osobě, která představuje nebezpečí, přiznává imunita, 
která znemožňuje přijmout ochranná opatření.
                                                                                                                                                  
orgány jako příslušné orgány za předpokladu, že tyto orgány mají pravomoc přijímat rozhodnutí podobné 
povahy podle jejich vnitrostátních právních předpisů a postupů.
1 A o právním zástupci této osoby, pokud je chráněná osoba nezletilá nebo není právně způsobilá.
2 Viz výše.
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Co se děje ve vykonávajícím státu?

Podle článku 8 navrhované směrnice musí příslušný orgán vykonávajícího státu 

a) uznat evropský ochranný příkaz a přijmout všechna opatření, která by byla podle jeho 
vnitrostátního práva v podobném případě dostupná, aby zajistil ochranu chráněné osoby, 
pokud se nerozhodne uplatnit některý z důvodů pro odmítnutí uznání;

b) informovat osobu, která představuje nebezpečí, o všech přijímaných opatřeních; 

c) přijmout jakékoli naléhavé a předběžné opatření, aby zajistil dlouhodobou ochranu 
chráněné osoby; 

d) okamžitě ohlásit příslušnému orgánu vydávajícího státu jakékoli porušení ochranného 
opatření, na jehož základě byl vydán evropský ochranný příkaz (za použití standardního 
formuláře).

Příslušný orgán vykonávajícího státu musí o přijatých opatřeních informovat příslušný orgán 
vydávajícího státu a chráněnou osobu.

Opatření navazující na vydání evropského ochranného příkazu

Pouze vydávající stát může obnovit, přezkoumat, stáhnout nebo změnit ochranné opatření, 
vydat zatýkací rozkaz apod. nebo zahájit jakékoli nové trestní stíhání osoby, která představuje 
nebezpečí, v souladu s jeho právními předpisy (článek 10).

Vykonávající stát může zrušit uznání evropského ochranného příkazu, pouze pokud je 
prokázáno, že chráněná osoba s konečnou platností opustila jeho území (článek 11).

Rozhodnutí vydaná příslušným orgánem vykonávajícího státu podle této směrnice se řídí jeho 
vnitrostátními právními předpisy (článek 13).

V. Závěr

Vzhledem k povaze navrhovaného evropského ochranného příkazu, která vyplývá z výše 
uvedené analýzy, je zcela namístě doplnit k právnímu základu čl. 82 odst. 1 písm. d), jehož 
cílem je usnadňovat spolupráci mezi justičními nebo obdobnými orgány v rámci trestního 
řízení a výkonu rozhodnutí, také čl. 82 odst. 1 písm. a), který se zabývá pravidly a postupy 
pro zajištění „uznávání všech forem rozsudků a soudních rozhodnutí“.

Z toho vyplývá, že čl. 82 odst. 1 písm. d) SFEU lze použít jako právní základ pro návrh 
směrnice, má-li však podnět být považován za řádný nástroj pro uznávání soudních 
rozhodnutí, bylo by vhodné odkazovat také na čl. 82 odst. 1 písm. a) SFEU.

VI. Doporučení

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 28. října 2010.
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Na schůzi dne 28. října 2010 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně1 rozhodl, že Vám 
doporučí, aby navrhovaná směrnice byla přijata na základě čl. 82 odst.1 písm. a) a d) SFEU.

S úctou 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Raffaele Baldassarre (úřadující předseda), Sebastian Valentin 
Bodu (místopředseda), Eva Lichtenberger (zpravodajka), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström a 
Tadeusz Zwiefka.


