
 1

 

 

 

 

 

Vliv práva Evropské unie na mezinárodní závazky České republiky 

v oblasti trestního práva 

(se zvláštním zaměřením na problematiku rámcových rozhodnutí) 
 

 

SHRNUTÍ STUDIE  

 

 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M., Ph.D. 

Mgr. Tomáš Weiss, M.A. 

(Institut pro evropskou politiku EUROPEUM) 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

Od samotného počátku evropské integrace byla regulace trestního práva členských států 

dvojkolejným či vícekolejným systémem, kdy bylo vnitrostátní právo nejen právem 

komunitárním či unijním, ale i množstvím bilaterálních či multilaterálních mezinárodních 

smluv, mezinárodním obyčejem a judikaturou mezinárodních soudů. 

Vícekolejnost regulačního systému a její přežití i do dnešní doby je založen na kombinaci 

několika skutečností:  

• Mezinárodní regulace trestního práva započala již dávno před vznikem evropského 

integračního projektu – na úrovni bilaterálních i multilaterálních dohod nebo OSN. 

• Relativní zdrženlivostí ES při regulaci trestního práva členských států, kdy 

k harmonizaci (či vlivu práva ES/EU) trestněprávních přepisů členských států 

docházelo spíše nepřímo (např. při úpravě účinných sankcí za porušování 

komunitárního práva soukromými subjekty) a ostrůvkovitě. ES si tak získala – jen 

částečně pravdivou - pověst organizace, jež se trestním právem nezabývá a 

přenechává regulaci této oblasti jiným mezinárodním hráčům. V případě evropského 

kontinentu se  touto dominantní organizací stala Rada Evropy. ES/EU se rovněž 

nebránila tvorbě  globálních struktur pro mezinárodní regulaci.  

• Třetím faktorem, jež způsobil vícekolejnost trestněprávní regulace ve členských 

státech pak byla teritoriální expanze ES/EU v průběhu posledního půlstoletí. 

Smluvní závazky, jež byly novými členskými státy uzavřeny  před příslušným 

rozšířením, nezanikly okamžikem jejich vstupu do ES/EU a (alespoň po určitou 

dobu) působily souběžně s pravidly acquis communautaire či acquis unie.  

 

Autoři se rozhodli pro „transplantaci“ velké části systémových vlastností komunitárního 

práva a principů integrace v  I. pilíři do právního rámce zbytku Evropské unie, kde by se 

principy komunitárního práva neaplikovaly jen v situacích, kde to (primární) právo II. a III. 

pilíře vylučuje – např. vyloučení přímého účinku rámcových rozhodnutí. K této 

„transplantaci“ přitom dojde pouze u principů a vlastností právního rámce, nikoliv 

v institucionálních otázkách (v žádném případě by autoři této studie nechtěli připravit 

členské státy o právo normotvorné iniciativy pro sekundární právo III. pilíře nebo dát 

Evropské komisi pravomoc žalovat členské státy pro porušení práva III. pilíře před ESD), ani 

tato „transplantace“ neovlivní rozdělení agendy mezi jednotlivé pilíře ani rozdělení 

pravomocí mezi ES/EU a členské státy. 
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Autoři studie si jsou vědomi rizika tohoto přístupu, jež má jen omezenou oporu ve 

výslovném změní unijního primárního práva, ale existuje několik důvodů hovořících v jeho 

prospěch:  

 Prvním je postupná difúze principů komunitárního práva do III. pilíře – stačí zmínit 

kauzu Pupino (Pupinová), kde ESD formuloval doktrínu nepřímého  účinku 

rámcových rozhodnutí, tj. povinnosti soudu členského státu (s několika málo 

výjimkami) zvolit eurokonformní výklad domácího právního předpisu (tj. tak, aby co 

nejvíce směřoval k dosažení cílů rámcového rozhodnutí).             

 Druhým důvodem je absence výraznější kritiky záměru Smlouvy o Ústavě pro 

Evropu, která ve slučování „pilířové“ agendy EU a jejího právního rámce šla ještě 

mnohem dále než autoři této studie (např. rozšířila kontrolně-sankční pravomoc 

Evropské komise plně i do III. pilíře). Nízká úroveň kritiky této inovace je překvapivá 

zejm. u soudních orgánů, kde např. francouzská Ústavní rada či španělský Ústavní 

soud při přezkumu kompatibility Smlouvy o Ústavě pro Evropu s francouzskou resp. 

španělskou ústavou neshledali v expanzi principu supremace z I. pilíře do celé 

Evropské unie (ústavní) problém.   Obdobný trend pokračuje i po odmítnutí Smlouvy 

o Ústavě pro Evropu ve francouzském a nizozemském referendu v roce 2005, kdy 

např. finské předsednictví navrhlo extenzivně využít přemosťovací klauzule ke 

komunitarizaci Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.      

 Třetím důvodem je nutná omezenost pohledu a ignorování současných trendů, 

k němuž by nevyhnutelně došlo, pokud by byl III. pilíř posuzován pouze 

z perspektivy mezinárodního práva. Např. z perspektivy českého ústavního práva je 

agenda všech tří pilířů Evropské unie  zahrnuta pod jeden ústavní článek (čl. 10a) 

upravující přenos pravomocí z České republiky na Evropskou unii; ani český 

ústavodárce necítil potřebu rozlišovat mezi přenosem pravomocí na ES a EU. 

Analýza III. pilíře bez přihlédnutí k vlivu komunitárního práva by pak zcela 

ignorovala specifický kontext evropské integrace. Z praktického hlediska rovněž 

předpokládáme, že využití druhého přístupu (tj. transplantace strukturálních 

vlastností práva ES do III. pilíře) přinese více inspirující náměty pro domácí 

akademickou debatu i pro veřejnou správu.  
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Kanály vlivu mezinárodního práva (mezinárodních smluv) na členské státy Evropské unie  

 

Mezinárodní právo (mezinárodní smlouva) může zavazovat členský stát Evropské unie 

skrze několik kanálů, na nichž pak závisí i jeho mechanismus vlivu a vymáhání příslušných 

závazků, stejně tak jako způsob jejich změny či zániku. Těmito kanály jsou:     

1. Mezinárodní smlouva uzavřená autonomně členským státem bez přímé vazby na 

jeho členství v Evropské unii – právo Evropské unie může i přesto ovlivnit 

vymahatelnost závazků vyplývajících z této smlouvy uvnitř členského státu i volnost 

členského státu využívat mechanismů příslušné smlouvy na mezinárodním 

fóru/mezinárodní úrovni. Podobný dopad může mít např. koordinace pozic 

členských států při jednání vůči třetím státům, mezinárodním organizacím nebo 

v rozhodovacích procesech v rámci mezinárodních organizací (např. společný postoj 

sjednocující hlasování v mezinárodní organizaci).  

2. Mezinárodní smlouvy uzavřené jednotlivými členskými státy, jejichž materiální 

obsah byl „okopírován“ do komunitárního práva nebo práva Evropské unie. 

Příkladem může být úmluva CITES omezující obchodování s ohroženými druhy 

zvířat a rostlin, jejíž stranou mohou být pouze státy, a nikoliv mezinárodní 

organizace. Procesní mechanismy podle příslušné mezinárodní smlouvy jsou 

aktivitou ES/EU převážně nedotčeny/neovlivněny a vůči členskému státu se mohou 

souběžně použít procesní mechanismy (sankční, rozhodčí) podle 

komunitárního/unijního práva i podle příslušné mezinárodní smlouvy. 

Hmotněprávní převzetí závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy přitom může 

být výslovné (např. přijetím směrnice, nařízení nebo rámcového rozhodnutí), ale 

otevírá se i možnost tacitního převzetí (závazky vyplývající z Charty OSN a rezolucí 

Rady bezpečnosti), jejíž právní status je ale mnohem nejasnější.    

3. Mezinárodní smlouva uzavřená jménem ES či EU v rámci vnějších pravomocí ES/EU 

– taková mezinárodní smlouva je součástí acquis communautaire či acquis unie a jako 

taková závazná pro členské státy. Platí zde princip (aplikační) supremace 

komunitárního práva, jak byl definován v judikatuře ESD; postavení zbytku acquis 

unie (tj. práva II. a III. pilíře EU) je mnohem méně jasné v důsledku nedostatečné 

masy judikatury ESD i absence jeho akceptování členskými státy a jejich 

vnitrostátními soudy. V otázce přímého účinku těchto mezinárodních smluv se 
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rovněž vychází z judikatury ESD, která přiznala přímý účinek pouze některým 

mezinárodním smlouvám uzavřeným ES/EU.  

4. Mezinárodní smlouva uzavřená členskými státy v rámci III. pilíře podle čl. 34 odst. 2 

písm. d) SEU. Od mezinárodním smluv zmíněných v předchozích bodech (bodech 1-

2) se tento druh smluv odlišuje skutečností, že se smlouvy uzavřené v rámci III. pilíře 

stávají součástí acquis unie poté, co byly ratifikovány polovinou členských států a 

možností, aby Rada EU stanovila časové limity pro zahájení ratifikačních procedur 

v členských státech.          

 

Komunitární a unijní právo také částečně respektuje závazky vyplývající z mezinárodního 

obyčejového práva. 

 

Mezinárodní právo může stanovovat povinnosti Českého státu v oblasti trestního práva 

několika cestami:  

 Prostřednictvím bilaterálních i multilaterálních mezinárodních smluv, jež zavazují 

Českou republiku k nějakému jednání či naopak českému sátu přikazují se určité 

činnosti zdržet. Definice „trestněprávnosti“ smluv je velmi komplikovaná ne-li 

nemožná, neboť povinnosti České republiky mohou ovlivnit nejen „klasické“ 

smlouvy o spolupráci v trestních věcech (např. o vydávání), ale i smlouvy regulující 

primárně jiné oblasti aktivity (ochrana investic, ochrana životního prostředí), jež se 

věnují trestněprávní agendě jen omezeně či nepřímo.  

 Rozhodnutí mezinárodních soudů, jež mají vliv nejen na postavení stran 

příslušného sporu, ale rovněž tvoří masu judikatury, jež je jedním z podpůrných 

pramenů mezinárodního práva    

 Mezinárodní obyčejové právo  

 Právo ES a EU – na obecné rovině (neboť komunitární a unijní právo převzalo 

některé obecné instituty a principy mezinárodního práva, např. princip pacta sunt 

servanda), a nebo ve specifických normách sekundárního práva, jež do sebe 

začlenily hmotněprávní obsah  specifické normy mezinárodního práva. 

 

Právní normy III. pilíře (+ komparace k I. pilíři) 

 

Pro regulaci trestněprávních závazků členských států, které spadají do I. pilíře EU, se 

používají totožné druhy sekundárního práva  jako pro jiné oblasti evropské integrace v I. 
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pilíři – zejm. nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení (+ celé spektrum 

atypických právních norem, jimiž komunitární právo disponuje).  

  

III. pilíř Evropské unie od svého ustavení v Maastrichtské smlouvě využíval odlišné  druhy 

sekundárních právních norem, jejichž typologie se v 90. letech vyvíjela. Současná struktura 

právních norem III.pilíře byla nastavena v Amsterdamské smlouvě, jež (kromě 

komunitarizace právního rámce vízové, azylové, přistěhovalecké politiky a spolupráce 

v netrestních věcech, kde se po roce 1999 začaly používat „standardní“ typy komunitárního 

sekundárního práva), pro úpravu Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech předvídají 

zejména následné druhy sekundárního unijního práva: společné postoje, rámcová 

rozhodnutí, rozhodnutí a mezinárodní smlouvy/úmluvy. 

 

V literatuře i praxi největší doktrinální problémy zřejmě vyvolal mechanismus rámcových 

rozhodnutí – pro svoji strukturální podobnost s se směrnicemi I. pilíře. Právní struktura 

rámcového rozhodnutí se od směrnice nicméně v jednom bodě odlišuje. Zatímco směrnice 

může mít – byť za značně omezujících podmínek  -  přímý účinek, rámcové rozhodnutí tuto 

vlastnost postrádá. Důvodem je výslovné vyloučení přímého účinku rámcového rozhodnutí 

v textu primárního práva (čl. 34 SEU), v kontrastu s absencí výslovné úpravy přímého 

účinku směrnic v zakládajících smlouvách (primárním právu), jež poskytla prostor pro 

výkladovou praxi ESD. Ani výslovné vyloučení přímého účinku u rámcových rozhodnutí ale 

nezabránilo aplikaci doktríny nepřímého účinku, jež byla ESD rovněž formulována zejména 

při posuzování (ne)existence přímého účinku směrnic, na vnitrostátní dopady rámcových 

rozhodnutí. 

 

Chování státu ve vztahu k (ne)dosažení cílů směrnice a/nebo rámcového rozhodnutí  

 

Podle komunitárního/unijního práva 

 

Komunitární a unijní právo se poměrně jasně vyjadřuje k povinnosti členského státu 

dosáhnout  cílů směrnice a rámcového rozhodnutí nejpozději k datu stanovenému 

v příslušné právní normě. Členské státy disponují velmi širokým uvážením co do volby 

právních prostředků, jež k dosažení cílů směrnice povedou, a stejnou volností disponují při 

volbě „technické“ podoby implementace směrnice.  
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Co se týče časového rozvrhu implementace, právní konstrukce směrnice tradičně 

předpokládala volnost státu nastavit si načasování implementace, pokud bude splněn 

konečný termín pro celkovou implementaci. Skutečnost, že členské státy mají povinnost 

dosáhnout cílů směrnice v reálném fungování státu, a nikoliv pouze „na papíře“ ale 

implicitně obsahuje (alespoň) jedno omezení časové volnosti státu. Protože k dosažení cílů 

směrnice obvykle nepostačuje pouze přijetí implementující právní normy, ale i její aplikace 

v praxi, lze odvodit povinnost členského státu přijmout relevantní právní normy/pravidla 

s dostatečným předstihem, aby se veřejná správa (a potažmo i soukromé subjekty) 

s příslušnými předpisy mohly seznámit a následně je řádně aplikovat. K tomuto účelu by 

zřejmě postačilo přijetí implementačních předpisů (tj. jejich vstup v platnost) s tím, že 

účinnosti mohou nabýt až (nejpozději) k nejpozdějšímu datu stanovenému v příslušné 

směrnici – k informování a přípravě na aplikace pak může veřejná správa i soukromé 

subjekty využít období legisvakance. 

 

Obraz volnosti chování členského státu v období mezi přijetím směrnice a uplynutím 

implementační lhůty je ale zkomplikován (či naopak upřesněn) minimálně dvěma faktory:  

• Omezením volnosti členského státu činit v této době kroky, jež by vedly ke zmaření 

cílů směrnice v budoucnosti. 

• Principem nepřímého účinku směrnice. Výkladovou povinností soudů členského 

státu (a orgánů veřejné správy) při aplikaci práva tak, aby konvergovaly k cílům 

směrnice (nepřímý účinek směrnice). Po uplynutí implementační lhůty, mají 

(přinejmenším) soudy členských států v případě, že směrnice nebyla řádně 

implementována a nelze použít směrnici přímo (tj. v dané situaci nemá směrnice 

přímý účinek), povinnost vykládat a aplikovat vnitrostátní právo v souladu 

s požadavky a cíli směrnice (kauza von Colson, C-14/83). V nedávné době pak ESD 

potvrdil existenci principu nepřímého účinku i pro rámcová rozhodnutí (kauza Maria 

Pupino). 

 

Postavení mezinárodních smluv uzavřených jménem ES/EU 

 

V I. pilíři EU vyplývá z principu loajality, obsaženého v primárním právu, obecná povinnost 

členských států respektovat a provádět závazky vyplývající ze smluv uzavřených ES/EU. 

Tato povinnost je nicméně založena na komunitárnímu/unijním právu a nezakládá 

jednotlivé (bilaterální) právní vztahy mezi jednotlivými členskými státy a třetím subjektem 
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(stát, mezinárodní organizace) s nímž ES/EU smlouvu uzavřelo. Komunitární/unijní 

závazek se tak automaticky netransformuje do podoby závazku dle mezinárodního práva. 

 

Možnost analogicky uplatnit výše uvedený přístup na oblast závazků uzavřených v rámci II. 

a III. pilíře EU je pochopitelně značně slabší/nejasnější. Důvodem je odlišné znění 

primárního práva, týkající se procedur pro uzavírání mezinárodních smluv v kombinaci s 

neexistencí příslušné/analogické judikatury ESD.  

 

Postavení mezinárodních smluv uzavřených členskými státy před vstupem do Evropské 

unie 

 

Dalším z vyjádření respektu komunitárního práva k principu „pacta sunt servanda“ je čl. 307 

SES. Ten prohlašuje, že závazky členských států vůči třetím subjektům (tj. vůči nečlenským 

státům a mezinárodním organizacím) vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených 

před jejich vstupem do Evropské unie, zůstávají komunitárním právem nedotčeny. Tato 

klauzule se nicméně týká pouze povinností členských států vůči třetím subjektům a 

neautorizuje chování členského státu, kdy by výkon jeho práv vyplývajících z mezinárodní 

smlouvy (dle čl. 307)  byl použit jako argument pro neplnění závazků vyplývajících z práva 

komunitárního.  

 

Čl. 307 rovněž zakládá v případě, že plnění povinností podle mezinárodní smlouvy (uzavřené 

před vstupem do Evropské unie) odporuje komunitárnímu právu, povinnost podniknout 

všechny kroky nutné k odstranění rozporu mezi závazky dle mezinárodní smlouvy a závazky 

vyplývajícími z komunitárního práva. SES ale nestanoví podrobnější lhůtu pro splnění tohoto 

požadavku ani procesní mechanismy, které mají členské státy použít. Tento požadavek ale 

neznamená povinnost okamžitě ukončit aplikaci mezinárodní smlouvy ve členském státě 

(pak by byl první odstavec čl. 307 SES nadbytečný), ale začít podnikat kroky s cílem 

působení mezinárodní smlouvy odporující komunitárnímu právu na území příslušného 

státu ukončit. 

 

Komunitární primární právo se výslovně nezmiňuje o smlouvách uzavřených až po vstupu 

členského státu do Evropské unie. Když se objevily názory, že by se čl. 307 odst. 1 SES mohl 

analogicky použít i na takové situace, zejména pokud nekompatibilita s komunitárním 
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právem vznikla až s časovým odstupem po uzavření příslušné smlouvy. Judikatura ESD 

nicméně tento výklad čl. 307 odst. 1 nepodporuje. 

 

Teorie a praxe vypovídání či modifikace mezinárodních závazků kolidujících s normami 

třetího pilíře    

 

Primární právo upravuje situaci případné kolize mezi závazky podle mezinárodního práva a 

právních norem III. pilíře Evropské unie mnohem vágněji než v případě analogické situace 

v I. pilíři. Chybí zde obecná klauzule analogická čl. 307 SES, která by jednak garantovala 

respekt vůči straším smluvním závazkům členských států a zároveň zakotvovala 

mechanismus vedoucí v konečné instanci k odstranění rozporu mezi 

komunitárními/unijními normami a mezinárodními (smluvními) závazky ve prospěch první 

kategorie norem . Místo toho se ve III. pilíři objevují ad hoc řešení obsažená v jednotlivých 

normách sekundárního práva.  

 

V současné době proto může být povinnost členského státu zhojit kolize unijního práva se 

svými mezinárodními závazky stanovena několika způsoby:  

 Výslovným uvedením povinnosti modifikovat či vypovědět smlouvy s jinými 

členskými státy, včetně jejich výčtu.  

 Výslovným uvedením povinnosti modifikovat nebo vypovědět smlouvy s ostatními 

členskými státy, jež kolidují s cíly rámcového rozhodnutí, ale již bez jejich výčtu 

(příp. s pouhým demonstrativním výčtem) 

 Tacitní povinnost modifikovat či vypovědět kolidující mezinárodní smlouvy, jež ale 

v textu rámcového rozhodnutí není výslovně uvedena 

 

To vše je pochopitelně doplněno o (možné a časté) rušení norem unijního/komunitárního 

práva, jež  je novou komunitární normou nahrazeno.  

 

Praxe dosud přijatých rámcových rozhodnutí nedává příliš účinné vodítko pro posouzení 

situace kolidující unijní normy a mezinárodní smlouvy zavazující členské státy. Respektive, 

řešení nabízená rámcovými rozhodnutími jsou převážně „řešeními pro dobré počasí“, 

předvídající bezproblémovou koexistenci mezinárodní a unijní regulace.  Pro řešení situace, 

kdy je koexistence mezinárodního a unijního práva méně harmonická, je proto třeba se 
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zaměřit na všeobecná pravidla unijního/komunitárního a mezinárodního práva, a zejména  

na praxi členských států.  

 

Ústavní dimenze kolize mezi mezinárodními (mezinárodně smluvními) a 

komunitárními/unijními závazky v oblasti trestního práva  

 

Členské státy v současnosti nepodávají zcela jednotný obraz akceptování a výkladu 

klíčových strukturálních vlastností práva ES/EU (zejména principu supremace) a již zcela 

odlišné je zakotvení mezinárodních (mezinárodněsmluvních) závazků v ústavních 

systémech členských států. Společná je snad jen tendence uznat specifika právního rámce 

ES/EU a jeho odlišnosti od „obyčejného“ mezinárodního práva, která je odražena v existenci 

zvláštních „evropských“ klauzulích v ústavách členských států. Řešení situace, kdy se do 

rozporu dostanou závazky České republiky v oblasti trestního práva podle práva 

komunitárního/unijního a závazky vyplývající z mezinárodních smluv (a mezinárodního 

práva obecně) se proto budou řešit zejména podle českých ústavních norem.    

 

Současné postavení komunitárního a unijního práva bylo v českém ústavním systému 

nastaveno (zejména) tzv. ústavní „euronovelou“ (ústavní zákon č. 395/2001 Sb.) přijatou 

ještě před vstupem České republiky do Evropské unie.  

 

Text Ústavy České republiky ponechával mnohé otázky vlivy komunitárního/unijního a 

mezinárodního práva v českém ústavním pořádku/řádu nezodpovězeny – zejména vztah 

mezi čl. 10 a 10a nebo (ne)akceptaci principu supremace (aplikační přednosti) komunitárního 

práva na území České republiky.  

 

Tuto mezeru mohla – alespoň částečně – vyplnit výkladová praxe Ústavního soudu, který se 

v první polovině roku 2006 vyjádřil ke dvěma sporům týkajícím se aplikace komunitárního a 

unijního práva v České republice. Prvou kauzou bylo posouzení ústavnosti vnitrostátní 

normy implementující normu komunitárního práva, konkrétně nařízení  (tzv.  kauza 

cukerných  kvót). Druhým sporem bylo posouzení ústavnosti implementace rámcového 

rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu do českého právního pořádku (tzv. kauza 

eurozatykač). 
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Ve svých rozhodnutích Ústavní soud ČR – byť coby obiter dictum – prohlásil, že přenos 

pravomocí z ČR na Evropskou unii a aplikace unijních norem může trvat jen potud, pokud 

neohrožuje základy demokratického zřízení/systému ČR ve smyslu ústavního čl. 9 (2). 

Pokud by komunitární či unijní norma ohrozila (v materiálním smyslu) samotnou postatu 

České republiky coby právního a suverénního státu, Ústavní soud by takovéto normě 

nemohl v České republice přiznat aplikační přednost, bez ohledu na judikaturu ESD týkající 

se principu supremace.  

 

V novějším rozhodnutí posuzoval ÚS ČR slučitelnost implementace RR EZR do českého 

práva s ústavním pořádkem České republiky. Neposuzoval tedy ústavnost rámcového 

rozhodnutí samotného, ani slučitelnost rámcového rozhodnutí se Smlouvou o EU. Ústavní 

soud – po značných prodlevách - prohlásil česká implementační opatření (novely 

příslušných zákonů) za slučitelná s ústavním pořádkem České republiky. Ústavní soud 

odmítl argumentaci, že by měl za protiústavní prohlásit českou legislativu vždy, kdy alespoň 

jeden výklad ústavního textu s českou zákonnou normou koliduje.   Naopak dle Ústavního 

soudu z ústavní klauzule o respektování mezinárodních závazků (čl. 1 odst. 2) vyplývá 

povinnost českých orgánů vykládat vnitrostátní normy tak, aby byly mezinárodní závazky 

pokud možno respektovány – a stejně se použije eurokonformní mechanismus výkladu při 

posuzování českých norem s komunitárním/unijním prvkem.   

 

Pozice komunitárních/unijních a mezinárodních závazků v českém ústavním pořádku  

Z ústavní klauzule o respektování mezinárodních závazků rovněž vyplývá ústavní 

povinnost podniknout kroky vedoucí k odstranění vnitřních rozporů mezi jednotlivými 

mezinárodními závazky České republiky; opět není hierarchizováno, kterým druhům 

závazků (mezinárodních či komunitárnímu/unijním) by měla být dána předost. 

 

Dosavadní (tj. značně omezená) judikatura Ústavního soudu České republiky naznačuje, že 

český ústavní soud je ochoten přijmout některé strukturální vlastnosti 

komunitárního/unijního práva (např. přímý účinek a zákaz implementace nařízení) i 

pravidlo přenosu pravomocí orgánů Českého republiky na Evropskou unii. Méně jasno je 

v názoru Ústavního soudu České republiky na princip aplikační přednosti 

komunitárního/unijního práva před českými ústavními normami – ústavní pořádek byl i 

nadále prohlášen za nejvyšší normativní systém českého státu, ale soudní kontrola 
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ústavnosti zákonů bude dle Ústavního soudu nadále prováděna s přihlédnutím ke 

komunitární dimenzi problému.  

 

Velmi nejasně se Ústavní soud rovněž vyjádřil k (ne)existenci odlišností v postavení práva I. 

pilíře Evropské unie a právních norem v rámci hlavy VI SEU. Ve svém rozhodnutí Ústavní 

soud zrekapituluje odlišnosti mezi právním rámcem I. a III. pilíře Evropské unie (absence 

žaloby na neplnění Smlouvy ve III. pilíři či odlišnosti přímého účinku směrnic vs. rámcových 

rozhodnutí). Následně se Ústavní soud věnuje naopak prvkům prolínání práva I. a III. (např. 

expanze principu nepřímého účinku), aby následně konstatoval, že celý problém dosud 

nebyl judikaturou ESD dostatečně definitivně a jasně vyjádřen. Proto ani judikatura 

Ústavního soudu České republiky přímo neodporuje tezi o expanzi strukturálních vlastností 

komunitárního práva do právního rámce VI.hlavy SEU, ze které vycházejí autoři této studie.    

 

Závěr: Scénáře řešení situace kolize komunitárního práva a závazků z mezinárodních  

smluv 

Z ústavního textu a judikatury ÚS ČR vyplývá, že Český ústavní pořádek nehierarchizuje 

mezi závazky České republiky podle mezinárodního práva a závazky vyplývajícími ze 

členství v Evropské unii. Ústavní klauzule o respektování mezinárodních závazků se 

vztahuje na závazky ČR vyplývajících z mezinárodních smluv, mezinárodního obyčeje i na 

závazky založené na primárním či sekundárním komunitárnímu či unijním právu. Toto 

tvrzení neznamená, že by všechny tyto normy působily v českém ústavním/právním 

pořádku stejným způsobem či měly stejnou právní sílu. Pouze konstatuje, že by se český stát 

měl pokoušet o plnění co největšího spektra svých závazků, pokud je to právně a prakticky 

možné, a své závazky plnit selektivně či částečně pouze jako podpůrnou variantu chování.   

 

V případě kolize mezi závazkem vyplývajícím pro Českou republiku v oblasti trestního 

práva z mezinárodního práva a závazkem založených právem EU se mohou realizovat 

následující scénáře:  

1. Ignorování mezinárodní normy a výlučná aplikace acquis  

2. Současná aplikace unijní a mezinárodní normy  

3. (Přímá) aplikace unijní normy a její interpretace ve světle mezinárodních závazků 

České republiky (mezinárodně-konformní výklad unijního práva) 

4. (Přímá) aplikace mezinárodní normy a její výklad ve světle závazků vyplývajících 

z unijního práva (eurokonformní výklad mezinárodní smlouvy)  
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5. Ignorování unijní normy a výlučná aplikace mezinárodní smlouvy  

 

Žádná z těchto variant nemá z pohledu českého ústavního práva jasnou přednost. 

V současném stavu mezinárodního a komunitárního/unijního práva, v kombinaci s jen 

postupným vyjasňováním českých ústavních pravidel, je možné konstatovat/formulovat  

pouze následující pravidla či principy:  

 

1. Kolize mezi unijní/komunitární normou a kogentním mezinárodním právem.  Při 

kolizi unijní/komunitární normy s mezinárodním právem kogentního charakteru by 

měla být přednostně i nadále použita mezinárodní kogentní ustanovení.  Klauzule o 

respektování mezinárodních závazků českým státem by se měla přednostně vykládat 

jako respektování kogentních mezinárodních pravidel. K této teoretické situaci by mohlo 

dojít, kdyby např. unijní právo (v budoucnosti, za jiné podoby unijního práva) 

zavazovalo k vydání českého občana či cizince do státu (např. i mimo EU), kde mu hrozí 

v rámci trestního řízení vážné riziko mučení a tomuto riziku nelze účinně zabránit jiným 

způsobem než odepřením spolupráce při vydání/předání1. Zajímavé kauzy 

s argumentací mezinárodním kogentním právem ostatně mohou v budoucnosti přinést i 

spory spojené s právem ochrany životního prostředí  (tj. argumentace kogentním 

charakterem mezinárodního environmentálního práva), včetně trestněprávní extenze 

práva ochrany životního prostředí.   

 

Všechny další body od existence kogentních norem odhlížejí a operují s normami 

komunitárního/unijního a mezinárodního práva jako s normami, jež nejsou ius cogens.   

 

2.  Kolize mezi mezinárodní smlouvou a komunitární/unijní normou (bez přímého 

účinku), u které dosud neuplynula  lhůta pro splnění závazků českou stranou.  Tato 

situace nastane nejčastěji při kolizi mezinárodní smlouvy a rámcového rozhodnutí před 

uplynutím implementační lhůty (resp. v případě směrnice harmonizující trestní právo). 

Mezinárodní smlouva bude (při splnění  ústavních podmínek) přímo účinná (a 

použitelná), zatímco u komunitární normy bude přímý účinek vyloučen. Zároveň 

samotné přijetí rámcového rozhodnutí obecně nezpůsobí zánik či změnu mezinárodní 
                                                 
1 Mnohem komplikovanější situace by nastala v případě, kdy by vydávané osobě nehrozilo mučení, ale „pouze“ 
trest smrti, neboť zákaz trestu smrti nelze s přihlédnutím k praxi států v současnosti považovat za součást 
kogentního mezinárodního práva. O komplikovanosti právního posouzení této situace a snaze „propojit“ 
problematiku trestu smrti (resp. podmínek spojených s jeho prováděním) a mučení se ostatně přesvědčil i 
Evropský soud pro lidská práva (např. kauza Soering).  
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smlouvy – ani dle unijního práva, ani dle pravidel mezinárodního smluvního práva – 

s výjimkou situací, kdy by mezinárodní smlouva tuto možnost sama předvídala. 

Absence přímého účinku nicméně neznamená absenci právní relevance existence 

komunitární/unijní právní normy pro český ústavní pořádek.  Vliv bude dvojího 

charakteru:   

a) z principu loajality členského státu Evropské unie by mohl vyplývat závazek české 

republiky podnikat kroky vedoucí ke odstranění rozporu mezi závazky podle 

unijního/komunitárního práva a práva mezinárodního, nejpozději k datu nejpozdější 

implementace komunitární/unijní normy.  Zde je jedna z otevřených otázek, kdy nelze 

v současnosti přesně stanovit, jaký je přesný rozsah této povinnosti – tj. zejm. intenzita 

podniknutých kroků a jejich načasování – u norem III. pilíře Evropské unie.  Z ústavní 

klauzule o respektování mezinárodních závazků (jimiž jsou míněny závazky podle 

mezinárodního práva i práva Evropské unie) v kombinaci s principy lex posterior derogat 

legi priori a lex specialis derogat legi generali lze odvodit povinnost činnosti specificky 

vyžadované v rámcovém nařízení, pokud je v souladu s postupy předvídanými 

mezinárodní smlouvou nebo pokud je v souladu s obecnými pravidly mezinárodního 

smluvního práva (např. dle Vídeňské úmluvy o smluvním právu) – a to jak vůči 

nečlenským státům EU, tak při smluvních vztazích mezi členskými státy EU navzájem. 

Co se týče všeobecné povinnosti rušit či modifikovat smluvní vztahy kolidující 

s povinnostmi podle unijního práva, lze – s jistou mírou obezřetnosti – aplikovat 

analogicky čl. 307 odst. 2 SES, která na všeobecné rovině členské státy zavazuje 

k odstranění rozporného stavu, ale bez přesnějšího časového rámce – a v případě III. 

pilíře i bez účinného sankčního mechanismu za nerespektování pravidel (za positivitu 

členského státu). Pro všeobecnou povinnost členských států uspořádat smluvní vztahy 

mezi sebou tak, aby jejich závazky podle unijního a mezinárodního práva nekolidovaly, 

lze z principu loajální spolupráce (zřejmě) vyvodit povinnost podniknout takové kroky, 

aby k odstranění nekompatibility došlo nejpozději k meznímu datu pro implementaci (v 

případě rámcového rozhodnutí) nebo k datu dosažení zamýšlených účinku normy 

(např. u rozhodnutí)        

b) Povinnost orgánů České republiky (nejen soudů) nepodnikat během implementační 

lhůty rámcového rozhodnutí kroky, jež by mohly ohrozit dosažení cílů 

unijní/komunitární normy. Pod tuto povinnost lze (zřejmě) zahrnout i zákaz podnikat 

na domácí i mezinárodní scéně kroky ohrožující dosažení cílů rámcového rozhodnutí  - 

na mezinárodní scéně např. uzavírat smlouvy odporující cílům rámcového rozhodnutí, 
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jejichž dopad zasahuje do (plánovaného) časového působení unijní normy.  Nad rámec 

smluvní volnosti České republiky, lze ale jen obtížně argumentovat ve prospěch 

existence pozitivní povinnosti  českého státu podnikat kroky, jež by dále posílily 

účinnost či pravděpodobnost dosažení cílů rámcového rozhodnutí.     

c)  I v případě, že budou v českém právním řádu mezinárodní smlouvy přímo 

aplikovatelné (mít přímý účinek), mají orgány (zejména soudy) České republiky 

povinnost vykládat při aplikaci mezinárodní normy její ustanovení tak, aby výkon 

smluvních povinností České republiky podle mezinárodního práva neohrozil 

v budoucnu dosažení cílů rámcového rozhodnutí (ale i třeba rozhodnutí, jehož účinky 

jsou odloženy).  Nepůjde zde o „tvrdý“ nepřímý účinek, jak byl ESD formulován 

v případě neimplementovaných směrnic, ale spíše „do budoucna orientovaný“ nepřímý 

účinek, jež při výkladu mezinárodní smlouvy zohlední skutečnost, že bude 

v budoucnosti regulace podle mezinárodní smlouvy nahrazena regulací podle 

(implementovaného) rámcového rozhodnutí.        

 

3. Kolize mezi řádně implementovaným rámcovým rozhodnutím v situaci, kdy nebyla 

vypovězena/modifikována kolidující mezinárodní smlouva. Extrémně problematická 

situace, kdy je problematizován již samotný titulek této části textu. (Je možné hovořit o 

„řádné“ implementaci rámcového rozhodnutí, když nejsou vyřešeny kolizní situace 

s regulací podle rámcového nařízení a podle mezinárodních smluv?) Řešení bude 

snadné, pokud bude rámcové rozhodnutí implementováno prostřednictvím ústavního 

zákona – poté bude mít implementační předpis v českém právním řádu vyšší právní sílu 

než mezinárodní smlouva, a z ní vyplývající aplikační přednost. Toto „snadné“ řešení 

ale nebude zřejmě příliš časté. Ve většině případů bude rámcové rozhodnutí 

implementováno prostřednictvím běžných zákonů. V takovém případě se otevírají dva 

možné scénáře: první operuje s prostým faktem, že mají mezinárodní smlouvy (většina 

z nich) v českém ústavním systému aplikační přednost před zákony a v důsledku tohoto 

ústavního nastavení jim budou české soudy dávat při rozhodování sporů přednost tak 

dlouho, dokud vázanost českého státu příslušnými mezinárodními smlouvami bude 

trvat (a možným zmírněním této aplikační přednosti uznáním nepřímého účinku 

rámových rozhodnutí v českém právním řádu). Druhým možným scénářem je 

argumentace založená na přenosu pravomocí z ČR na EU, která – v kombinaci 

s principem preempce – by měla zabránit českým orgánům (soudům) používat 

mezinárodní normy/smlouvy, jejichž regulační role byla dle unijního práva nahrazena 
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(řádně implementovanými) rámcovými rozhodnutími.  Tuto – již samu o sobě poměrně 

odvážnou argumentaci – bude možné ještě zkomplikovat úvahami, zda druhý scénář 

výkladové praxe (Ústavního soudu) nastoupí okamžitě poté, co bude rámcové 

rozhodnutí implementováno, anebo až poté, co uplyne konečná lhůta pro implementaci 

příslušného rámcového rozhodnutí.   

 

4. Kolize mezi řádně implementovanou směrnicí (s dopadem na trestní právo) v situaci, 

kdy nebyla vypovězena/modifikována kolidující mezinárodní smlouva. Se situací 

podle bodu 3 se tento scénář shoduje v tom, že obdobně jako rámcová nařízení jsou i 

směrnice obvykle implementovány prostřednictvím (běžných) zákonů, a nikoliv zákonů  

ústavních. Poté by se mohla opět objevit argumentace založená na vyšší právní síle 

kolidujících mezinárodních smluv (podle čl. 10). Od scénáře (scénářů) v předchozím 

odstavci, se  ale situace, kdy je základem změn českého trestního práva směrnice,  

odlišuje a) ustálenou doktrínou přenosu pravomocí českého státu na ES (která je ve III. 

pilíři EU mnohem méně zřetelná), b) ustálenou doktrínou aplikační přednosti závazného 

komunitárního práva  a c) možností, aby měla směrnice přímý účinek (a přímý účinek 

směrnice v trestním řízení nabízí snad nejjasnější příklad vertikálního přímého účinku 

směrnice, jaký si lze představit). Rovněž je v I. pilíři jasná povinnost členského státu 

postupně odstranit nekonzistence mezi svými povinnostmi podle komunitárního práva 

a svými závazky podle práva mezinárodního. Otevírá se zde proto s vyšší 

pravděpodobností možnost,  aby české soudy aplikovaly přímo ustanovení směrnice,  a 

daly jim přednost před přímo aplikovatelnými mezinárodními smlouvami.  

Skutečnost, že jsou příslušné české zákony důsledkem implementace směrnice, ale těmto 

zákonům nepropůjčují ani v kombinaci s doktrínou supremace komunitárního práva 

specifické postavení – postavení jakýchsi „nadzákonů“, „kvaziústavních zákonů“, 

„ústavních zákonů light“ a proto s nimi český ústavní pořádek bude zacházet stejně jako 

se zákony, jež jsou důsledkem autonomní volby českého státu.    

V důsledku skutečnosti, že půjde o komunitární situaci, kdy bude české trestní právo 

ovlivněno právní normou I. pilíře, použijí se v případě neplnění povinností k řádné 

implementaci směrnice Českou republikou standardní komunitární kontrolně-sankční 

mechanismy, zejména možnost  žaloby na neplnění Smlouvy (dozorční žaloby) ze strany 

Evropské komise (a teoreticky i jiného členského státu) a vznik odpovědnosti českého 

státu vůči fyzickým a právnickým osobám, jimž vznikne porušením práva ES újma. 

V případě dozorčí žaloby nebudou hrát pro posouzení existence porušení práva ES 
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parametry českého ústavního pořádku roli pro vztah mezi komunitárním a 

mezinárodním právem roli, neboť dle ustálené rozhodovací praxe ESD  jsou ústavní 

překážky účinného výkonu práva ES irelevantní. Nevyjasněnost ústavních pravidel ale 

mohou mít vliv na posouzení  závažnosti porušení komunitárního práva a z něj 

odvozené (ne)existenci povinnosti k náhradě škody subjektům, poškozeným 

nesprávnou aplikací komunitárního práva.  

  

5. Kolize mezi implementovaným rámcovým rozhodnutím po uplynutí implementační 

lhůty, jež nebylo řádně implementováno, a kolidující mezinárodní smlouvou.  V této 

situaci bude aplikována mezinárodní smlouva a vliv rámcového rozhodnutí bude 

omezen na  povinnost českých orgánu při aplikaci mezinárodní smlouvy přihlédnout 

k cílům rámcového rozhodní a vykládat povinnosti podle mezinárodní smlouvy tak, aby 

současné i budoucí cíle rámcového rozhodnutí nebyly ohroženy (tj. povinnost 

eurokonformního výkladu povinností podle mezinárodního práva/smlouvy).  

 

6. Kolize mezi implementovanou směrnicí (s dopadem na trestní právo) po uplynutí 

implementační lhůty, jež nebylo řádně implementováno, a kolidující mezinárodní 

smlouvou. Řešení situace bude identické s řešením v bodě 4.    

 

Z výše uvedených scénářů vyplývají pro Českou republiku a její trestní právo zejména 

následující závěry:  

 

Vzájemný vztah  komunitárního a unijního práva na mezinárodní závazky členských států 

v oblasti trestního práva je dosud relativně vzdálen ideálnímu jasnému stavu. Relativně 

jasnější je situace, kdy bude trestní právo České republiky ovlivněno normami I. pilíře 

Evropské unie, kde je možné použití doktrín aplikační přednosti a přímého účinku 

komunitárních norem  v českém ústavněprávním řádu, a zřejmější jsou rovněž důsledky 

porušení povinnosti  respektovat komunitární právo, a to jak vůči ostatním institucím EU, 

tak i vůči soukromým subjektům. V situaci, kdy je zdrojem povinnosti českého státu 

v trestněprávní oblasti norma III. pilíře, typicky rámcové rozhodnutí, je situace mnohem více 

otevřená odlišným způsobům výkladu současného právního rámce a následně  odlišné 

aplikační praxe. Tuto nejasnost lze částečně překonat „transplantací“ strukturálních 

vlastností práva I. pilíře do právního rámce III. pilíře Evropské unie (např. existenci právní 

subjektivity, principu loajální spolupráce, principu aplikační přednosti, principu nepřímého 
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účinku) a odlišnosti ponechat pouze v institucionální oblasti a v otázkách kde primární 

právo výslovně stanoví odlišnosti (neexistence přímého účinku rámcových rozhodnutí). 

Tento přístup je nicméně značně riskantní a praxe si zřejmě vyžádá vyčkat vytvoření buď 

vytvoření kritické masy judikatury ESD k oblasti III. pilíře (na evropské i české úrovni), a 

nebo vyřešení sporných otázek výslovnou úpravou v primárním právu.      

 

Mezinárodní právo (a závazky z něj vyplývající) si v České republice zachovaly svůj význam 

i po vstupu  České republiky do Evropské unie. Nedošlo ani k obecné hierarchizaci českých 

závazků podle práva ES/EU a mezinárodního práva a nelze tudíž tvrdit, že by české 

závazky vyplývající z práva ES/EU měly mít (aplikační) prioritu před závazky vyplývajícími 

z mezinárodního práva.  Odlišnost nicméně nastala v oblasti vymahatelnosti těchto závazků 

a sankcí hrozících za jejich porušení, kde je vnější sankčně-kontrolní režim vymáhající právo 

ES/EU nepochybně účinnější  - a zejména v oblasti práva I. pilíře Evropské unie – než 

vynucovaní  mechanismus práva mezinárodního.  Tato skutečnost, ale může mít vliv 

„pouze“ na praktické chování českých institucí, a nikoliv na normativní rámec českého státu.  

 

Při kolizi závazků v trestněprávní oblasti a závazků vyplývajících z práva Evropské unie lze 

proto z perspektivy českého ústavního práva načrtnout následující dvojici povinností:   

A)  snažit se o souběžné plnění povinností podle obou právních závazků a v případě, 

že takové chování není možné, snaha o výklad předpisů aplikovaného právního 

systému tak, aby byly co nejméně ohroženy cíle sledované druhou (neaplikovanou) 

právní normou. Při aplikaci mezinárodní smlouvy tedy povinnost jejího 

„eurokonformního výkladu“ a při aplikaci komunitární/unijní normy povinnost 

výkladu  „mezinárodně-smluvně konformního“.  Tato povinnost přitom nabíhá již 

v okamžiku, kdy je zřejmý cíl a možné dopady příslušné unijní normy, a nikoliv až 

v okamžiku, kdy je český stát povinen cílů unijní normy dosáhnout (typicky 

v případě rámcových rozhodnutí);  

B) povinnost snažit se o odstranění  rozporů mezi závazky vyplývajícími z unijního a 

mezinárodního práva. Tato snaha nemá ve vztahu k normám III. pilíře jasně daný 

časový rámec ani podobu  (ale nejasnosti ostatně existují v rámci I. pilíře EU), ale 

může zahrnovat jak aktivity s cílem modifikovat závazky dle mezinárodní smlouvy, 

tak i (byť v praxi obtížněji představitelné) krotky vedoucí ke  změně závazků podle 

práva unijního (změna unijní normy vyjednávání v institucích EU, žaloba na neplanost 

před ESD).        


