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V roce 2019 Soudní dvůr Evropské unie v řadě rozsudků vyložil, do jaké míry spadá státní
zastupitelství pod pojem „vystavující justiční orgán“ podle čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí
o evropském zatýkacím rozkazu (EZR) a postupech předávání mezi členskými státy. Soudní
dvůr Evropské unie v této judikatuře objasnil požadavky na objektivitu a nezávislost a potřebu
účinné soudní ochrany, která musí být poskytnuta vyžádaným osobám, pokud je EZR vydán státním
zastupitelstvím.
V návaznosti na pověření Radou spolupracoval Eurojust v úzké koordinaci s Evropskou justiční sítí
na dotazníku a souhrnu odpovědí. Cílem dotazníku bylo pomoci právníkům při uplatňování výše
uvedené nové judikatury Soudního dvora Evropské unie, neboť u nich vyvolala řadu otázek
týkajících se právního postavení státních zástupců v členských státech. První verze tohoto souhrnu
byla předložena na zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v trestních věcech (COPEN) dne 19.
června 2019 (dokument Rady č. 10016/19). V listopadu 2019 byla zveřejněna aktualizovaná verze,
jejímž cílem bylo zahrnout nové vnitrostátní právní předpisy a více osvědčení zajišťujících soulad
členských států s požadavky stanovenými judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dokument
Rady č. 10016/19/REV 1). Následné rozsudky Soudního dvora Evropské unie k danému tématu
přijaté v říjnu a prosinci 2019 vedly k další aktualizaci tohoto dokumentu, jejíž součástí bylo
doplnění další otázky týkající se požadavků na účinnou soudní ochranu.

Současná verze tohoto souhrnu obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších souvisejících rozsudků,
které Soudní dvůr Evropské unie k této problematice vydal v období od května do prosince 2019, a
souhrn odpovědí obdržených od členských států, Spojeného království a Norska v souvislosti s
těmito tematickými oblastmi:
•
•
•
•

•
•

zda mohou státní zástupci vydávat EZR,
jaký orgán nakonec přijme rozhodnutí vydat EZR,
zda vnitrostátní právo zaručuje nezávislost státních zástupců na výkonné moci,
zda v zemích, ve kterých může státní zástupce vydat EZR, může být takové rozhodnutí,
zejména jeho přiměřenost, předmětem soudních řízení, která v plné míře splňují požadavky
na účinnou soudní ochranu,
jaká právní a/nebo praktická opatření byla přijata k řešení této problematiky v členských
státech dotčených rozsudky Soudního dvora Evropské unie,
jakékoli další informace, včetně nejnovějšího vývoje vnitrostátních právních předpisů
a/nebo osvědčení vydaných za účelem zajištění souladu s požadavky stanovenými
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.
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