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PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ

Úvodem předmluvy k druhému vydání komentáře zákona o mezinárodní justiční spo-
lupráci ve věcech trestních bych asi měl zopakovat svá slova, která jsem vložil již do před-
mluvy k vydání prvnímu. A učiním tak bez jakýchkoli pochybností. Mezinárodní justiční 
spolupráce v trestních věcech představuje nejen jednu z podstatných částí českého trestního 
řízení, ale je to oblast velmi dynamická.

Jestliže se po roce 1989 blížíme stovce novel trestního řádu, tak šest let od nabytí účin-
nosti zákona o mezinárodní justiční spolupráci změn v tomto předpisu přibývá rovněž geo-
metrickou řadou.  Příčina je zřejmá – stále se rozšiřující dosah tzv. evropského právního 
řádu, resp. rostoucí vliv práva Evropské unie na právní řády členských států a na jejich unijní 
vztahy.

Zřejmě nejpodstatnější změnou z hlediska praktického dopadu bylo zavedení evropského 
vyšetřovacího příkazu (směrnice 2014/41/EU), tj. nového mechanismu právní pomoci mezi 
členskými státy EU (s výjimkou Irska a Dánska) postaveného na zásadě vzájemného uzná-
vání rozhodnutí. Jen tato nová oblast včlenila do zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
téměř čtyřicet ustanovení. Vyšetřovací příkaz (pokud jde o oblast opatření důkazů), nahradil 
po desítky let jinak dobře fungující systém spolupráce na základě mnohostranné Úmluvy 
(Rady Evropy) o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959 a jejích dodatků.

Významným zásahem do původního znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
bylo i přijetí evropského ochranného příkazu (směrnice 2011/99/EU), které se promítlo v se-
dmnácti nových paragrafech.

Bez povšimnutí zákonodárce nemohlo zůstat ani dlouho odkládané zřízení Úřadu ev-
ropského veřejného žalobce [nařízení Rady (EU) 2017/1939], jenž se v rámci tzv. posílené 
spolupráce (22 států EU) začlenil mezi stávající české justiční orgány činné v mezinárodní 
justiční spolupráci a bude od konce roku 2020 působit i na území České republiky.

Všechna tato nová ustanovení autoři svými poznámkami, stanovisky a zejména znalost-
mi souvislostí uživateli představili a přiblížili.

Podstatnou částí druhého vydání komentáře je ovšem reakce na vývoj judikatury, a to 
judikatury Soudního dvora Evropské unie, českých obecných soudů a Ústavního soudu.  Šest 
let praktického užívání zákona nemohlo bez důsledků aplikační praxe obstát.

Z judikatury Soudního dvora EU (ESD) komentář zmiňuje například rozsudek ve věci 
C-182/15 Petruhhin (Lotyšsko) a navazující rozsudky k vydávání státních příslušníků člen-
ských států EU (a nově i Norska a Islandu) do jiných než členských států EU, nebo rozsudek 
ve spojených věcech C-404/15 a C-659/15 PPU Aranyosi a Caldararu (Německo) a nava-
zující rozsudky k možnosti nepředat osobu na základě evropského zatýkacího rozkazu z lid-
skoprávních důvodů. V souvislosti s orgánem oprávněným vydat evropský zatýkací rozkaz 
mne zaujal kontroverzní společný rozsudek ve věcech C-508/18 OG a C-82/19 PPU Pl (Ně-
mecko) ve vztahu k pojmu „vystavující justiční orgán“, zpochybňující možnost (německého) 
veřejného žalobce vydat evropský zatýkací rozkaz.

Překvapivě zajímavou oblastí, v níž se prolíná judikatura českých obecných soudů 
i Soudního dvora EU, je uznávání a výkon rozhodnutí jiných členských států EU ukládají-
cích peněžité sankce nebo jiná peněžitá plnění.

Jako soudce Ústavního soudu oceňuji, že se komentář podrobně věnuje nálezové judika-
tuře, která vymezuje vztah vydávacího řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany.

S potěšením jsem také zaznamenal, že se dosavadní osvědčený dvoučlenný autorský 
komentář obohatil o znalosti a zkušenosti JUDr. Heleny Huclové, pracovnice mezinárodního 
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odboru ministerstva spravedlnosti, která působí, podobně jako Přemysl Polák, v bezpro-
středním kontaktu s problematikou spolupráce ve věcech trestních. 

Závěrem mi dovolte jednu poznámku. Nová vydání komentovaných zákonů nabývají 
často nejen na kvalitě, ale, a to někdy ke škodě věci, i na kvantitě, což se děje na úkor jejich 
přehlednosti a srozumitelnosti. Druhé vydání komentáře zákona o mezinárodní justiční spo-
lupráci autorů Poláka, Huclové a Kubíčka tímto neduhem netrpí. Nárůst počtu stran opro-
ti prvnímu vydání je dán především vyšším počtem komentovaných ustanovení a větším 
množstvím zapracované judikatury. Jinak bylo první vydání citlivě a přitom důsledně pře-
pracováno tak, že překonané nebo díky vývoji aplikační praxe nadbytečné pasáže si autoři 
odpustili a předkládají veřejnosti svěží, nepřetížený a neopotřebovaný text.

Mohu proto s čistým svědomím opakovat to, co jsem uvedl v předmluvě k prvnímu vy-
dání – je dobře, že se tato práce dostává na pulty našich knihkupectví a dodávám – čím dříve 
pronikne k odborné veřejnosti, tím lépe.

Brno, květen 2020
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

místopředseda Ústavního soudu ČR


