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Bod odůvodnění 2

Tradiční justiční spolupráce v trestních věcech je založena na různých mezinárodních 
nástrojích, souhrnně nazývaných „zásada žádosti“, která je chápána následovně: svrchovaný 
stát předloží žádost druhému svrchovanému státu, který následně rozhodne, zda by jí měl 
vyhovět. Tento tradiční systém však vykazuje některé nedostatky, je zdlouhavý a příliš 
složitý, což znesnadňuje řádnou včasnou a efektivní správu soudnictví. To bylo důvodem k 
tomu, že Evropská rada na shromáždění v Tampere v říjnu roku 1999 usoudila, že základem 
justiční spolupráce jak v občanských, tak i v trestních věcech v rámci Unie by se měla stát 
zásada vzájemného uznávání. Nicméně automatické vzájemné uznávání je jako pravidlo 
možné pouze v oblastech práva, které jsou navzájem dostatečně v souladu, což se v EU v 
mnoha případech neděje, příkladem je role státního zástupce nebo přípustnost důkazů a 
ustanovení o vyloučení (to se pohybuje od úplného ustanovení o vyloučení po minimalistický 
přístup v některých členských státech). Jakékoliv úplné uplatňování vzájemného uznávání by 
mohlo v některých členských státech způsobit vážné právní a ústavní problémy. Tuto 
skutečnost výslovně zdůraznila německá delegace ve zvláštním dokumentu, jelikož úloha 
státního zástupce je v Německu omezena a pro některá opatření je na základě ústavy potřeba 
soudní příkaz. Totéž platí i pro ustanovení o vyloučení v případech, kdy státy musí brát v 
potaz požadavky ústavy a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (pokud byly důkazy 
získány za použití mučení, nemohou být uvedeny ve spisu, pokud byly získány za použití
nelidského či ponižujícího zacházení, nemohou být považovány za důkazy, přestože mohou 
být součástí spisu – viz případ Gäffen vs. Německo). Ostatně tato omezení jsou běžná i v 
jiných státech, například v Portugalsku. Zkušenost s evropským zatýkacím rozkazem zároveň 
ukazuje na závažné problémy, pokud je zásada vzájemného uznání uplatňována automaticky. 
Některé členské státy, jako Irsko nebo Spojené království, představily specifický důvod k 
odmítnutí založený na lidských právech a Irský nejvyšší soud v případu MJELR vs. Rettinger 
naznačil, že uplatňování vzájemného uznávání neosvobozuje členský stát od závazků daných 
Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Například co se týče mučení a nelidského a 
ponižujícího zacházení (a důkazů spojených s tímto typem zacházení). Závěrem se s ohledem 
na výše uvedené navrhuje znění tohoto odůvodnění.

Bod odůvodnění 2b

Je zmíněna nutnost chránit rozdíly, které v jednotlivých státech ještě existují v souvislosti s 
vymezením různých trestných činů, a zamezit, aby se jeden členský stát rozhodl pro evropský 
vyšetřovací příkaz a přitom mu bylo známo, že skutečnosti, kterých se týká, ve vykonávajícím 
státě nepředstavují trestný čin, ani za ně nelze uložit penalizaci. V této souvislosti se hovoří o 
tom, že existující právní akty o vzájemném uznávání (evropský zatýkací rozkaz, evropský 
důkazní příkaz...) zrušily ověřování oboustranné trestnosti zřízením kategorie 32 trestných 
činů/přestupků, u kterých se předpokládá, že jsou natolik harmonizované, že umožňují zrušení 
zmíněné oboustranné trestnosti. V praxi k tomu však nedošlo. Pokud jde například o definici 
výrazu „porušení“, švédská definice („helpless state“) je natolik specifická, že neodpovídá 
definicím žádného jiného členského státu. Existuje také obava ohledně toho, jak vysvětlit, že 
jsou z této kategorie vyjmuty postupy spojené s daňovými, celními a devizovými přestupky.

Bod odůvodnění 10a

Byla připojena úvaha zdůrazňující, že proporcionalita je v souladu s článkem 8 Evropské 



DT\887403CS.doc 3/5 PE478.536v01-00

CS

úmluvy o ochraně lidských práv v mnoha členských státech ústavní náležitostí. Při jakémkoli 
zjevném porušení těchto náležitostí by mělo být výkonnému orgánu povoleno zamítnout 
opatření zakládající se na porušení lidských práv nebo na porušení základních ústavních 
principů. Na základě zásady proporcionality by měla EU činit pouze rozhodnutí nutná k 
dosažení svých cílů. To znamená, že intenzita opatření by měla mít vztah ke sledovaným 
cílům, neboli pokud Evropská unie stanoví různé způsoby zásahů stejné účinnosti, měla by 
zvolit takový, který umožní členským státům a jednotlivcům největší svobodu. Stejně tak je 
chráněno dodržování těch zásad, které jsou považovány za základní národní ústavní principy. 

Bod odůvodnění 10b

Je velice důležité zajistit, aby byl evropský vyšetřovací příkaz doručen oprávněným orgánům 
a předešlo se riziku, že do výměny osobních údajů budou zapojeny cizí orgány. Jako příklad 
je uváděn Eurojust jakožto orgán speciálně vytvořený v rámci Evropské unie s cílem 
stimulovat a zlepšovat koordinaci vyšetřování a stíhání mezi příslušnými orgány. Ten zajistí 
důvěrnost předávaných informací s cílem chránit základní práva zúčastněných osob a zaručit 
vzájemnost informací mezi příslušnými orgány. Vyloučena není možnost příslušných 
justičních orgánů použít další zdroje, které zajistí důvěrný a bezpečný přenos informací k 
vykonávajícímu orgánu.

Bod odůvodnění 11

Tento bod odůvodnění, který je vyjádřen zejména v článku 8, se snaží povzbuzovat justiční 
orgány ke spolupráci v duchu vzájemné důvěry tím, že podporuje nejen mechanismy 
zjednodušující spolupráci mezi jednotlivými orgány, ale i mechanismy zlepšující právní 
ochranu individuálních práv. V souvislosti s možnou přítomností příslušného orgánu 
vydávajícího státu v průběhu vykonávání evropského vyšetřovacího příkazu za účelem 
poskytování pomoci vykonávajícím orgánům se poukazuje na to, že tato přítomnost může být 
klíčová, například pokud bude potřeba zajistit přípustnost důkazů nebo vydání dalších 
evropských vyšetřovacích příkazů v průběhu výkonu opatření. To neznamená, že by 
přítomnost nemohla být zamítnuta, pokud by byla proti základním zásadám vykonávajícího 
státu. Účelem přítomnosti orgánu vydávajícího státu ve vykonávajícím státě může být pouze 
poskytnutí pomoci orgánům vykonávajícího státu.

Bod odůvodnění 13a

Aby bylo zabezpečeno právo na spravedlivý rozsudek, je nutné poskytnout účinný přístup k 
soudnictví. Schválení a vykonání evropského vyšetřovacího příkazu vyžaduje zvláštní záruky, 
aby bylo zajištěno, že práva všech zainteresovaných jsou účinně chráněna. Minimální 
prostředky obrany v trestním řízení mimo jiné zahrnují presumpci neviny a právo nevypovídat 
ve vlastní neprospěch, právo být informován o obvinění, právo na právní zastoupení a právo 
na bezplatnou pomoc tlumočníka (článek 48 Charty a čl. 6 odst. 2 a 3 Evropské úmluvy o 
ochraně lidských práv). Tento standard je zvlášť důležitý v rámci evropského vyšetřovacího 
příkazu, neboť svědci získaní způsobem porušujícím toto právo by neměli být proti 
obviněným použiti. 

Článek 1
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Tento článek obsahuje definici evropského vyšetřovacího příkazu a objasňuje, že jeho účelem 
je především specifický výkon vyšetřování. Odst. 2 zavádí zásadu vzájemného uznávání jako 
princip charakteristický pro Evropskou unii (článek 82 SFEU). Je uznáván za klíčový bod 
justiční spolupráce v občanských a trestních věcech od zasedání Rady v Tampere v roce 1999. 
Zásada vzájemného uznávání je vnímána jako zastřešující princip utváření Evropy jako 
prostoru a kultury bezpečnosti, svobody a zodpovědnosti. Obecně, zatímco tradiční vzájemná 
justiční podpora je stále charakterizována zásadou svrchovaného vnitrostátního práva, zásada 
vzájemného uznávání vychází z představy rovnosti a důvěry. Představuje přidanou hodnotu 
soudní kontroly, pokud jde o omezení důvodů zamítnutí a stanovení lhůt. Nicméně pokud jde 
o soudní povahu, v režimu vzájemné soudní pomoci jsou žádosti zásadně vykonávány 
ústředními orgány. Tento režim byl v průběhu let v rámci Evropské unie oslabován, ale stále 
umožňuje určitý vládní filtr. Zásada vzájemného uznávání naopak zahrnuje úplnou soudní 
povahu procesů. Poskytuje přímý přenos informací mezi soudními orgány s ohledem na 
oddělení pravomocí a nepovoluje žádné zásahy vykonavatele, aby vzájemná důvěra členských 
států vedla ke zjednodušení a zrychlení řízení. Pokud jde o omezené důvody k zamítnutí, 
nejslabší bod vzájemné právní pomoci spočívá ve skutečnosti, že jsou přijímány rozsáhlé 
důvody k zamítnutí. Takové důvody vyvolávají nedůvěru, což může znesnadnit nebo dokonce 
zabránit spolupráci a umožnit široký rozhodovací prostor. V systému vzájemného uznávání je 
vykonání cizího rozhodnutí povinné, pokud nebyl vyvolán důvod k zamítnutí; tyto důvody 
jsou vyjmenovány a omezují se na objektivní důvody odmítnutí spolupráce. V podstatě jsou 
vyloučeny jakékoliv nevymezené důvody. Pokud jde o lhůty, v systému vzájemné pomoci 
obvykle nejsou povinné lhůty (čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech 
trestních z roku 1959). Naproti tomu systém vzájemného uznávání stanovuje pevné lhůty, 
které jsou jasně určené. Stanovení lhůt je nutné, jelikož usnadňuje a urychluje soudní 
spolupráci. Zásada vzájemného uznávání znamená, že pokud členský stát vykonává rozsudek, 
spoléhá na rozhodnutí členského státu, který ho vynesl, a ten by měl naopak důvěřovat 
druhému členskému státu v tom, jakým způsobem ho vykoná. Současný návrh nicméně 
zachovává důležitý a opodstatněný manévrovací prostor, který má zaručit zachování právních 
a ústavních odlišností států. Odst. 3 znovu potvrzuje důležitost dodržování základních práv a 
právních principů v souladu s návrhem Agentury Evropské unie pro základní práva. Použití 
zásady uznávání by však nemělo mít negativní dopad na právní ochranu individuálních práv 
(zacházení s podezřelými, právo na obhajobu atd). Mělo by naopak posílit ochranu po celou 
dobu procesu. V některých případech bude možná nutný minimální soubor společných 
ustanovení, který zavedení zásady vzájemného uznávání zjednoduší. K tomu bude docházet 
zejména v souvislosti s ochranou obžalovaného, co se týče práv na obranu a ochranu oběti a 
dále možnosti, aby byli vyslechnuti, s ohledem na základní svobody. Trestní řízení přispívá k 
posílení efektivnosti obecného preventivního účinku trestního práva. Myšlenka právní jistoty 
ukládá, aby pravomoc ukládání sankcí jednoho státu nebyla spojována pouze s předpoklady, 
ale také aby zajišťovala procesní formality ochraňující základní práva až do konečného 
soudního rozhodnutí (nulla poena, sine processu iditio). Účelem trestního řízení je výkon 
spravedlnosti, jehož předpokladem je odhalení pravdy procesně platným způsobem, neboli v 
souladu s ochranou základních lidských práv.

Článek 2

Článek 2 obsahuje definice pojmů použitých v návrhu.

Jelikož se v této směrnici často užívají, byly zahrnuty pojmy „vydávající stát“ a „vykonávající 
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stát“, neboť se liší od pojmů „vydávající orgán“ a „vykonávající orgán“. Pozměněna byla 
definice „vydávajícího orgánu“, aby dále nezahrnovala mimosoudní orgány, například policii. 
Justiční orgány mohou být definovány jako všechny orgány, které vykonávají soudní moc, 
tedy orgány vydávající na základě postupů stanovených zákonem rozhodnutí označovaná za 
„právní rozhodnutí“. „Vykonávající orgán“: Členské státy by také měly rozhodnout, které 
orgány budou určeny jako vykonávající orgány. Členské státy však nemají úplně volný 
manévrovací prostor, jelikož směrnice vyžaduje, aby byl vykonávajícím orgánem orgán 
příslušný k provedení vyšetřovacího úkonu uvedeného v evropském vyšetřovacím příkazu u 
obdobného případu na vnitrostátní úrovni. V případě, že bude vydán evropský vyšetřovací 
příkaz za účelem nalezení bydliště na daném místě členského státu, vykonávající orgán musí 
být orgán, který by byl v obdobném případě na vnitrostátní úrovni příslušný k nařízení pátrání 
v dotyčném místě.


