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1. Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX) na zasedání dne 

22. září 2011 projednala návrh zprávy o posouzení toho, jak členské státy dodržují ustanovení 

rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV, a v zásadě se na znění této zprávy dohodla. Další 

připomínky ke zprávě, které byly v návaznosti na zasedání předsednictví předloženy, byly 

uvedeny v dokumentu 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 

ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95. Členské státy byly vyzvány, aby se na nových změnách 

dohodly do 14. října 2011, a nevznesly žádné námitky. 

2. Výbor stálých zástupců se proto vyzývá, aby návrh zprávy ve znění uvedeném v příloze této 

poznámky předložil Radě a doporučil, aby byl tento návrh přijat jako bod „A“ pořadu jednání. 
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PŘÍLOHA

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV o zjednodušení výměny operativních a jiných 

informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie

(„švédské rámcové rozhodnutí“)

– posouzení souladu podle čl. 11 odst. 2

– zpráva

1. Úvod

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 (švédské rámcové rozhodnutí)1

má za cíl zajistit, aby určité informace, které jsou pro donucovací orgány nezbytné, byly v rámci 

Unie rychle vyměňovány. Současně s tím je ve společném zájmu členských států vytvořit vhodnou 

rovnováhu mezi rychlou a účinnou spoluprací při vymáhání práva a dohodnutými zásadami 

a pravidly v oblasti ochrany údajů, základních svobod, lidských práv a osobních svobod. 

V čl. 11 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2006/960/SVV se stanoví, že členské státy přijmou nezbytná 

opatření pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 19. prosince 2008. 

V čl. 11 odst. 2 se stanoví, že zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí by měla Komise 

Radě předložit do 19. prosince 2010. Rada má následně posoudit, do jaké míry členské státy 

dosáhly souladu s ustanoveními tohoto rámcového rozhodnutí. Toto posouzení má být provedeno 

do 19. prosince 2011. 

2. Cíl a oblast působnosti právních předpisů

„Švédským rámcovým rozhodnutím“ (SFD) se provádí „zásada dostupnosti“. Členské státy 

zajistí, aby podmínky pro výměnu informací na přeshraniční úrovni nebyly přísnější než podmínky 

pro jejich výměnu na vnitrostátní úrovni, a to i pokud jde o potřebu získat před poskytnutím

informací souhlas nebo povolení justičního orgánu, přičemž v takovém případě příslušný orgán při 

rozhodování uplatňuje stejná pravidla jako v čistě vnitrostátním případě. 

  
1 Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 

operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie, 
zveřejněné v Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89, s opravou v Úř. věst. L 75, 15.3.2007, s. 26.
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Švédské rámcové rozhodnutí stanoví široký právní základ pro výměnu informací mezi členskými 

státy za účelem vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátracích činností 

a jeho cílem je účinná a rychlá výměna operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány 

členských států. Stanoví společná pravidla týkající se postupů, lhůt a důvodů pro odmítnutí 

a navrhuje standardní formuláře pro výměnu informací. 

Pojem „operativní a jiné informace“ zahrnuje pro účely tohoto rámcového rozhodnutí informace 

nebo údaje,

- které mají donucovací orgány,

- které mají orgány veřejné moci nebo soukromé subjekty a které jsou dostupné donucovacím 

orgánům, aniž by musela být přijata donucovací opatření.

3. Praktické aspekty provádění 

Byly sestaveny „pokyny“2 týkající se provádění a uplatňování rámcového rozhodnutí. V jejich 

přílohách jsou uvedeny vnitrostátní informativní přehledy (jeden přehled pro každý členský stát), 

seznam příslušných donucovacích orgánů, seznam kontaktních údajů v naléhavých případech 

a nadále uplatňované dvoustranné nebo jiné dohody. Dále je v příloze obsažen formulář žádosti

o operativní a jiné informace, jehož používání však není povinné.

Obsah těchto kategorií závisí na vnitrostátních právních předpisech a některé praktické pokyny jsou 

uvedeny ve vnitrostátních informativních přehledech v příloze III pokynů. Tyto seznamy, aniž by 

byly omezující, uvádějí druh informací, které jsou v kontextu tohoto rámcového rozhodnutí 

k dispozici. 

V souladu s čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí může být výměna operativních a jiných informací, 

při níž jsou používána pravidla rámcového rozhodnutí, uskutečňována prostřednictvím jakéhokoli 

stávajícího kanálu mezinárodní spolupráce donucovacích orgánů. 

  
2 Pokyny k provádění rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV, viz dokument 9512/1/10 

REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1.
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Bylo nicméně považováno za užitečné sestavit seznam kontaktů, které mohou být využity 

v naléhavých případech (příloha V pokynů). 

Rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV nevymezilo pojem „naléhavý případ“, a členské státy se proto 

v souvislosti s čl. 4 odst. 1 dohodly na racionálním přístupu s cílem zajistit omezený výklad pojmu 

„naléhavý případ“. Otázka, zda se jedná o naléhavý případ, by měla by posuzována v každém 

jednotlivém případě, přičemž v pokynech jsou obsažena vodítka pro určení toho, jaké okolnosti lze 

považovat za „naléhavé“. 

Operativní a jiné informace se rovněž předávají Europolu a Eurojustu, pokud se výměna týká 

trestného činu nebo trestné činnosti spadající do jejich mandátu. Ve spolupráci s Europolem jsou 

používány zvláštní manipulační kódy, jež se liší od podmínek pro použití uvedených ve formulářích 

švédského rámcového rozhodnutí. Manipulační kódy Europolu mohou být zadávány při použití 

programu SIENA a při vkládání údajů do informačního systému Europolu. Při zpracovávání 

operativních a jiných informací doručených Europolu se kromě podmínek používání stanovených 

odesilatelem formuláře dodržují zvláštní manipulační kódy Europolu. 

4. Pracovní dokument útvarů Komise týkající se uplatňování švédského rámcového 

rozhodnutí

V zájmu zajištění souladu s čl. 11 odst. 2 rozhodnutí Rady 2006/960/JHA vydala Komise dne 

13. května 2011 zprávu ve formě pracovního dokumentu útvarů Komise3. Dokument Komise se 

zaměřil na uplatňování švédského rámcového rozhodnutí v období od prosince roku 2008 do 

prosince roku 2010. 

Do 31. prosince 2010 provedly švédské rámcové rozhodnutí do vnitrostátních právních předpisů 

téměř dvě třetiny členských států; členské státy, které lhůtu pro provedení do vnitrostátních 

právních předpisů nesplnily, uvedly jako hlavní důvod zdlouhavé parlamentní postupy. Členské 

státy zatím splnily ustanovení o oznámení dvoustranných či mnohostranných dohod o spolupráci 

a ustanovení o vnitrostátních kontaktních místech a o příslušných orgánech ve smyslu č. 2 písm. a) 

švédského rámcového rozhodnutí.

  
3 Viz dokument 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 

ENFOCUSTOM 47 COPEN 115 DAPIX 50.
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Většina členských států uvedla, že švédské rámcové rozhodnutí při požadování informací 

pravidelně nevyužívají. Obecně využívány nejsou zejména formuláře pro žádost o informace 

a předávání informací, připojené ke švédskému rámcovému rozhodnutí, neboť tento postup je 

považován za složitý a těžkopádný. Informace týkající se postupu pro naléhavé přípravy však 

prokázaly, že základní zásady rámcového rozhodnutí provedeny byly. 

Dokument Komise dochází k závěru, že rámcové rozhodnutí dosud nedosáhlo plného potenciálu. 

Jeho význam by však posílila další výměna informací v rámci takzvaných prümských rozhodnutí 

a projekt koordinace interoperability IMS (UMF II).

5. Posouzení souladu

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí dosud neprovedly všechny členské státy, je 

k dispozici jen málo spolehlivých kvantitativních údajů o výměně informací mezi donucovacími 

orgány s výslovným odkazem na švédské rámcové rozhodnutí. Tato zpráva tak nemůže poskytnout 

ucelený přehled o uplatňování švédského rámcového rozhodnutí. 

Skutečnost, že jeho základní zásady, zejména pokud jde o postup pro naléhavé případy, byly 

provedeny, však na druhé straně vede k domněnce, že hlavní cíl rozhodnutí je naplňován častěji, 

než bylo statisticky prokázáno. 

Členské státy obecně potvrdily závěr Komise, že rámcové rozhodnutí dosud nedosáhlo plného 

potenciálu. Předsednictví tak členské státy vyzvalo, aby při posuzování toho, do jaké míry bylo 

dosaženo souladu se švédským rámcovým rozhodnutím, měly na zřeteli tři hlavní otázky: 
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a) Plní švédské rámcové rozhodnutí svůj cíl, tj. zjednodušení přeshraniční výměny 

informací mezi donucovacími orgány?

Obecné standardy pro přeshraniční výměnu informací vyplývající z požadavků rozhodnutí již 

byly často zavedeny. Proto bylo konstatováno, že k zásadnímu zlepšení procesu nedošlo. 

Ze specifického technického hlediska je třeba konstatovat, že požadované používání formulářů A 

a B pro předávání informací a žádosti o informace celou výměnu informací ztěžuje, neboť 

formuláře jsou považovány za složité. Většina členských států upřednostňuje výměnu zpráv 

v podobě volného textu.

Pokud však jde o otázku, zda členské státy uplatňují stejné podmínky pro přeshraniční a vnitrostátní 

výměnu informací, lze konstatovat, že podmínky uplatňované při přeshraniční výměně informací 

nejsou přísnější než podmínky uplatňované při výměně informací na úrovni členského státu. 

b) Má administrativní zátěž vliv na dosažení souladu s rozhodnutím?

Stanovené lhůty jsou obecně považovány za užitečné, zejména pokud jde o naléhavé žádosti, 

kdy jsou zavedeny postupy umožňující odpovědět na takovou žádost nejpozději do osmi hodin. 

Ustanovení týkající se například sdělení důvodů, proč na žádost není možné ve stanovené lhůtě 

odpovědět, nejsou považována za administrativní zátěž. 

V případech, kdy předávání operativních či jiných informací Europolu a Eurojustu nebylo 

považováno za skutečnou pracovní potřebu, však převládl názor, že se v případě Europolu jedná 

o nežádoucí zdvojení úsilí, pokud k výměně informací nedošlo prostřednictvím programu SIENA, 

nebo v případě Eurojustu o činnost bez přidané hodnoty. 

c) Dochází v rámci švédského rámcového rozhodnutí k větší výměně operativních a jiných 

informací z vlastního podnětu? 

Výměna informací z vlastního podnětu je považována za velmi důležitou pro přeshraniční 

policejní spolupráci. Konkrétní postupy v rámci švédského rámcového rozhodnutí jsou pružné, tak 

aby umožňovaly větší přeshraniční výměnu z vlastního podnětu, pokud to může usnadnit 

odhalování, předcházení nebo vyšetřování trestné činnosti podle evropského zatýkacího rozkazu. 

Zprávy jsou vyměňovány prostřednictvím všech stávajících kanálů, ale jen málokdy je uvedeno, že 

se tak děje na základě švédského rámcového rozhodnutí. 
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6. Závěry

Členské státy konstatují, že švédské rámcové rozhodnutí dosud nedosáhlo plného potenciálu. 

Dosaženo by ho mohlo být úplným provedením rozhodnutí a dalším zjednodušením formulářů, ale 

také rozvojem strukturované výměny informací, mimo jiné prostřednictvím univerzálního formátu 

pro zprávy (UMF) a zaměřením se na program SIENA jakožto upřednostňovaný kanál pro výměnu 

informací.

Z organizačního hlediska bylo dále doporučeno pokročit s prováděním jednotných kontaktních míst 

a zvýšit na operativní úrovni informovanost o možnostech a postupech přeshraniční výměny 

informací pro účely vymáhání práva.

________________________


