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v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení 
- aktuální stav

Úvodní poznámky

1. Dne 8. června 2011 přijala Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na 
přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení1. 

Tento návrh je třetím opatřením („C1 – bez právní pomoci + D“) při uplatňování cestovní 
mapy pro posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, kterou 
přijala Rada dne 30. listopadu 20092.

  
1 Dokument 11497/11 (návrh) + ADD1 REV 1 (posouzení dopadů) + ADD 2 REV 1 (souhrn 

posouzení dopadů).
2 Úř. věst. C 295, 4.12.2009, s. 1. První opatření („A“ o tlumočení a překladech) bylo přijato 

dne 20. října 2010 (Úř. věst. 280. 26.10.2010, s. 1). Druhé opatření („B“ o právu na 
informace) je v současnosti projednáváno v rámci řádného legislativního postupu (dokument 
12564/10).
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2. Na zasedání Rady pro SVV konaném ve dnech 22. a 23. září 2011 předložila Komise na 
ministerské úrovni svůj návrh a ministři projednali obecné otázky tohoto návrhu. Během 
těchto jednání bylo odkázáno na stanovisko předložené pěti členskými státy1 a UK a IE 
oznámily své rozhodnutí nezapojit se do přijímání a používání této směrnice v souladu 
s uplatněním článku 3 protokolu 12 Lisabonské smlouvy. 

3. Předsednictví by chtělo informovat Radu o aktuálním stavu prací na této důležité otázce. 
Vzhledem k tomu se rozhodlo předložit tento dokument o „aktuálním stavu“ týkající se 
činnosti vykonané přípravnými orgány od zasedání konaného ve dnech 22. a 23. září.

Práce v přípravných orgánech 

4. V návaznosti na jednání zářijové Rady projednala Pracovní skupina pro trestní právo hmotné 
návrh směrnice na zasedáních konaných ve dnech 27. a 28. září a 11. a 12. října 2011 
a Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS) 
projednal některé konkrétní otázky návrhu směrnice projednal na zasedání konaném dne 
7. října 20112.

5. Nejnovější výstup z jednání obsahující řadu dosud neprojednávaných návrhů předsednictví je 
uveden v dokumentu 15120/11. Po říjnovém zasedání Rady bude rozesláno nové znění, které 
vychází z práce vykonané na zasedání Pracovní skupiny pro trestní právo hmotné, které se 
konalo ve dnech 11. a 12. října 2011. 

6. Předsednictví děkuje všem delegacím za jejich konstruktivní podněty během prací 
v přípravných skupinách, což umožnilo dosáhnout značného pokroku při dosažení dohody 
přijatelné pro všechny členské státy. Bude-li dosaženo dohody o znění „obecného přístupu“, 
bude toto znění základem pro jednání s Evropským parlamentem v rámci řádného 
legislativního postupu („spolurozhodování“). 

  
1 Dokument 14495/11.
2 Dokument 14861/11
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Stručný přehled dosud vykonaných prací 

7. Během prací na návrhu bylo potvrzeno, že řada článků je velmi úzce propojena. Proto je pro 

delegace složité vyjádřit jasně postoj k jedinému článku bez toho, aniž by znaly výslednou 

podobu článků dalších. Předsednictví si tento problém uvědomuje a bere jej na vědomí při

nasměrování další práce na návrhu směrnice. 

Stručný přehled dosud vykonané práce (vybrané otázky):

Oblast působnosti - článek 2 

8. O článku 2, který je společně se články 3 a 4 „jádrem“ směrnice, intenzivně jednala pracovní 

skupina1 a CATS. 

9. Stávající znění článku 2 se velmi podobá zněním opatření A a B. Některé delegace však 

vznesly otázku, zda by nemělo znění tohoto článku být podrobnějším, tak aby bylo možné 

upřesnit okamžik, od něhož je možné uplatnit práva vyplývající ze směrnice. Konkrétně byla 

vznesena otázka, měl-li by být pojem „uvědomí“ uvedený v tomto článku upřesněn2.

10. Předsednictví je přesvědčeno o tom, že soudržnost opatření by měla být vůdčí zásadou pro 

práce na následných prvcích cestovní mapy. Bylo však rovněž konstatováno, že „oblast 

působnosti“ užitou u předchozích opatření by bylo možné (mírně) upravit, lze-li to zdůvodnit 

z hlediska zvláštní povahy této směrnice.

11. V souvislosti s tímto článkem se rovněž důkladně projednávala otázka výjimek pro bagatelní 

a jiné případy, např. disciplinární řízení a pro případy souvisejícími s protiprávním jednáním 

spáchaným ve věznicích nebo v kontextu vojenských sil. 

  
1 Dokument 14470/11
2 Viz např. dokument 15351/11
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Články 3 a 4 - právo na přístup k obhájci

12. Tyto vzájemně úzce propojené články byly podrobně projednávány. Ve kterých případech by 

měla mít podezřelá nebo obviněná osoba právo na přístup k obhájci ?

13. V průběhu jednání přípravných orgánů se ukázalo, že bylo dosaženo široké dohody v tom 

smyslu, že uvedené právo by mělo být poskytnuto přinejmenším ve všech případech, pokud je 

proti podezřelé nebo obviněné osobě vedeno trestní řízení před soudem a jestliže došlo 

k jejímu zatčení (omezení na osobní svobodě).

14. Shoda však nepanovala v případech, v nichž byla osoba předvolána, aby se dobrovolně 

dostavila k podání vysvětlení na policejní služebnu (nebo obdobné místo), kde jí vyšetřující 

nebo jiné příslušné orgány1 budou klást určité otázky, a v případech, v nichž byla osoba 

zastavena na veřejném prostranství a byla požádána, aby odpověděla na otázky položené 

těmito orgány. Tyto případy je třeba dále posoudit s ohledem na oblast působnosti směrnice, 

jak je stanovena článkem 2. 

15. „Procesní úkony či úkony získávání důkazních prostředků“ byly projednány při řadě 

příležitostí. S ohledem na návrh Komise, jenž tomto ohledu zachází velmi daleko, požadovala 

řada delegací vypuštění těchto úkonů z článků 3 a 4. Komise s podporou několika dalších 

delegací by si přála tato ustanovení zachovat s případnou úpravou znění.

  
1 V případech podání „dobrovolného“ vysvětlení na policejní služebně není vždy dotčená osoba 

v postavení podezřelé nebo obviněné osoby. Taková osoba může být dotazována jako svědek 
(na kterého se tato směrnice nevztahuje) a až následně se z ní může v průběhu rozhovoru stát 
osoba podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu. Je třeba posoudit, zda lze tuto 
„šedou zónu“ vyřešit upřesněním oblasti působnosti směrnice.
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Články 7 a 8 - Důvěrnost a odchylky 

16. Články 7 a 8 o „důvěrnosti“ a „odchylkách“ byly projednávány pracovní skupinou1 a CATS. 

V návaznosti na uvedená jednání bude do článku 7 vložena úzce vymezená možnost odchylky 

ze zásady důvěrnosti. Pokud jde o článek 8, členské státy se dohodly rozšířit pojem 

„přesvědčivé důvody“. 

17. Nevyřešená otázka se týká oblasti působnosti článku 8 ve vztahu k článkům 5 a 6. S ohledem 

na posledně uvedený případ (právo komunikovat s konzulárními nebo diplomatickými 

orgány) byla vznesena otázka o potřebnosti odchylek vůbec. 

Článek 13 Právní ochrana

18. Článek 13 se týká otázky právní ochrany. Původní návrh Komise stanovuje povinnost zajistit 

účinnou právní ochranu a navrhuje, aby prohlášení nebo důkazní prostředky získané při 

porušení práva na přístup k obhájci nesměly být v žádné fázi řízení použity jako důkazní 

prostředky proti dané osobě, přičemž ponechává prostor pro volné zvážení toho, zda by 

použití takového důkazního prostředku nebylo na újmu práv na obhajobu.

19. Téměř všechny členské státy jasně vyjádřily, že toto znění návrhu Komise nemohou přijmout.

Řada členských států rovněž zřetelně uvedla, že soudcům není možné dávat pokyny, pokud 

jde o posuzování váhy, která má být přisouzena prohlášením získaným od podezřelých nebo 

obviněných osob při porušení jejich práva na přístup k obhájci nebo v případech povolení 

odchylky od tohoto práva v souladu s navrhovanou směrnicí.

  
1 Dokument 14568/11. 
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20. Předsednictví v zájmu dosažení kompromisu nyní zvažuje řešení, které by uvádělo, že členské 

státy by měly mít opravné prostředky ve vnitrostátním právu, ovšem na druhou stranu by 

uvádělo i to, že posouzení váhy těchto prohlášení získaných od podezřelé nebo obviněné 

osoby při porušení jejího práva na přístup k obhájci by mělo náležet příslušnému trestnímu 

soudu. Výhodou tohoto řešení by bylo, že neovlivňuje systémy členských států a nedává 

pokyny vnitrostátním soudcům, ale zároveň zajišťuje, že je ošetřena otázka váhy prohlášení 

získaných při porušení práva na přístup k obhájci, což přispívá k posilování vzájemné důvěry 

soudních orgánů.

Horizontální aspekty

21. Během jednání vyvstalo několik horizontálních otázek. Jednou z těchto otázek je základní 

chápání pojmu právo na přístup k obhájci. I když není jednoduché „klasifikovat“ systémy 

členských států, lze učinit tyto poznámky:

22. Některé členské státy jsou toho názoru, že právo na přístup k obhájci by mělo dávat podezřelé 

nebo obviněné osobě právo, které vyústí ve skutečnou pomoc obhájce, pokud se osoba vyjádří 

v tom smyslu, že si přeje pomoc obhájce. V těchto systémech leží odpovědnost za uplatnění 

práva na přístup k obhájci přinejmenším zčásti na veřejných orgánech (přístup založený na 

zásadě záruky).

23. Značný počet členských států však na druhou stranu uplatňuje rozdílný systém, kde právo na 

přístup k obhájci nutně neznamená, že podezřelé či obviněné osobě bude ve všech případech 

poskytnut obhájce. Proto je v takovém systému odpovědnost za zajištění přístupu k obhájci 

přenesena na podezřelou či obviněnou osobu. Podle těchto členských států by právo na 

přístup k obhájci mělo poskytovat podezřelé nebo obviněné osobě příležitost k pomoci 

obhájce (přístup založený na zásadě příležitosti).



15812/11 mvo/MHR/ij 7
DG H 2B CS

24. Tyto rozdíly v systémech mají dopad na přístup členských států k oblasti působnosti 

navrhované směrnice. Na jednu stranu jsou zde obavy první skupiny členských států, že 

stanovení širokého rozsahu práva na přístup k obhájci může obnášet značné procesní 

a finanční důsledky. Oproti tomu druhá uvedená skupina je nakloněna stanovení relativně 

širokého souboru práv. Z jejich hlediska by právo na přístup k obhájci pro podezřelé 

a obviněné osoby mělo být široce pojatou zásadou uplatnitelnou rovněž v počáteční fázi 

trestního řízení, i když k uplatnění tohoto práva nebude docházet ve všech případech. Některé 

další členské státy a Komise v těchto přístupech nutně nespatřují rozpor a tvrdí, že 

prostřednictvím vhodného znění lze dospět k přijatelným řešením.

25. Předsednictví je toho názoru, že tato otázka by měla být dále projednána, aby bylo možné ve 

směrnici vyjasnit obsah práva na přístup k obhájci a rozptýlit obavy o konkrétním způsobu 

jejich uplatnění (např. domovní prohlídka by nebyla ošetřena stejně jako podání vysvětlení). 

Tak se zamezí tomu, aby se v pozdější fázi vyskytly výkladové problémy nebo problémy 

týkající se řádného provedení směrnice ve vnitrostátním právu. 

Závěrečné poznámky 

26. Podle čl. 67 odst. 1 SFEU tvoří Unie prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování 

mimo jiné různých právních systémů a tradic členských států. Článek 82 odst. 2 SFEU uvádí, 

že v souvislosti se stanovením minimálních pravidel by mělo být přihlédnuto k rozdílům mezi 

právními tradicemi a systémy členských států. 

27. Vzhledem k tomu je předsednictví toho názoru, že směrnici by mělo být v co možná nejširším 

rozsahu možno uplatňovat ve stávajících systémech všech členských států, za předpokladu, že 

směrnice by měla poskytnout vysokou úroveň záruk, jež by měly být zcela v souladu se 

standardy Evropské úmluvy o lidských právech, jak je vykládá judikatura Evropského soudu 

pro lidská práva.
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28. Předsednictví děkuje všem aktérům za vynikající spolupráci v této otázce a za aktivní 

a konstruktivní přístup, jenž delegace prokázaly od samého počátku zahájení prací.

Předsednictví si dovoluje vyzvat Komisi a členské státy, aby pokračovaly ve svém 

konstruktivním přístupu a prokázaly flexibilitu, kde je to možné, s cílem dosáhnout 

v nadcházejícím období ku prospěchu nás všech ohledně této důležité otázky hmatatelných 

výsledků.

____________________


