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P ř e d k l á d a c í   z p r á v a   p r o  P a r l a m e n t   

 

 

 

 V rámci Rady Evropy byl dne 10. listopadu 2010 ve Štrasburku sjednán a otevřen k 

podpisu Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (dále jen „Třetí dodatkový 

protokol“), který ve vztazích mezi svými smluvními stranami upravuje institut 

zjednodušeného vydávání (extradice). Třetí dodatkový protokol je podle svého čl. 14 otevřen 

k podpisu všem členským státům Rady Evropy, které jsou smluvní stranou Evropské úmluvy 

o vydávání nebo ji podepsaly, ale dosud neratifikovaly.  

 

 Podpisem a ratifikací Třetího dodatkového protokolu získá Česká republika 

k vnitrostátní právní úpravě (§ 398 trestního řádu) rovněž mezinárodněprávní základ pro 

zjednodušené vydávání ve vztahu ke smluvním stranám Evropské úmluvy o vydávání, které 

nejsou členskými státy Evropské unie, což výrazně zefektivní a urychlí postup pro vydávání 

ve vztahu k těmto státům  S tím bude spojeno též snížení administrativní zátěže a nákladů, 

které zejména pokud jde o překlady extradičních materiálů bývají značné. Obdobná úprava 

byla přijata v rámci Evropské unie v podobě Úmluvy, vypracované na základě článku K.3 

Smlouvy o Evropské unii, o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy Evropské 

unie (Brusel, 10. března 1995, dále jen „Úmluva o zjednodušeném postupu vydávání mezi 

členskými státy Evropské unie“), která byla nahrazena rámcovým rozhodnutím Rady 

Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o postupech 

předávání mezi členskými státy (dále jen „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím 

rozkazu“). Jak je konstatováno v důvodové zprávě ke Třetímu dodatkovému protokolu, pro 

postupy upravené v tomto Třetím dodatkovém protokolu byly inspirací právě postupy 

zakotvené v Úmluvě o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy Evropské unie. 

Některé z budoucích smluvních stran Třetího dodatkového protokolu, včetně České republiky, 

jsou současně vázány i rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu; mezi těmito 

státy se Evropská úmluva o vydávání, a tedy ani Třetí dodatkový protokol neuplatní (srov.  

čl. 28 Evropské úmluvy o vydávání, čl. 12 odst. 2 Třetího dodatkového protokolu a čl. 31 

rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, jakož i prohlášení jednotlivých 

členských států Evropské unie k čl. 28 Evropské úmluvy o vydávání). Použitím 

zjednodušeného postupu vydávání podle Třetího dodatkového protokolu není nijak dotčeno 

právo odmítnout vydání občana České republiky ve smyslu čl. 6 Evropské úmluvy o vydávání 

a případně jiných mezinárodněprávních instrumentů.   

 

 Obsah Třetího dodatkového protokolu je následující: 

 

 Čl. 1 stanoví obecný závazek vydávat ve zjednodušeném postupu, pokud vydávaná 

osoba se svým vydáním souhlasí a zároveň s tím souhlasí i dožádaná strana.  

 

 Čl. 2 upravuje zahájení řízení o  zjednodušeném vydávání, zejména výčet informací, 

které jsou nezbytné pro přijetí rozhodnutí o zjednodušeném vydání. Těmito informacemi jsou 

totožnost hledané osoby, včetně jejího nebo jejích občanství, orgán žádající o zatčení osoby, 

existence zatýkacího rozkazu nebo jiného dokumentu se stejným účinkem [obdobně v čl. 12 

odst. 2 písm. a) Evropské úmluvy o vydávání], povaha a právní kvalifikace trestného činu, 

informace o promlčení nebo jeho přerušení, detailní popis skutku, následky trestného činu, 

pokud je to možné, a v případě vydání k výkonu trestu odnětí svobody též informace  

o případném vynesení rozsudku v nepřítomnosti. Pokud jsou poskytnuté informace 
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považovány za nedostatečné, lze si vyžádat dodatkové informace. Zjednodušené vydání se 

použije i v případě, že již byla podána extradiční žádost ve smyslu čl. 12 Evropské úmluvy  

o vydávání, pokud vydávaná osoba vysloví souhlas se svým vydáním následně.  

 

 Čl. 3 zavazuje smluvní strany informovat osobu, která byla vzata do předběžné vazby 

podle čl. 16 Evropské úmluvy o vydávání, o žádosti o její vydání a o možnosti 

zjednodušeného vydání.  

 

 Čl. 4 upravuje postup při vyslovení souhlasu osoby se svým vydáním a případné 

vzdání se práva na uplatnění zásady speciality. Souhlas, případně vzdání se zásady speciality, 

musí být učiněn před příslušným justičním orgánem dožádané strany v souladu s jejími 

právními předpisy tak, aby bylo zřejmé, že osoba jednala dobrovolně a s plným vědomím 

právních následků. Vyslovením souhlasu se svým vydáním tak zároveň osoba vyslovuje 

úmysl být přítomna na území dožadující strany a účastnit se trestního řízení, popřípadě 

vykonat trest bez obav, že bude v dožadujícím státě pronásledována, popřípadě vystavena 

vážné újmě, což implikuje, že v případě podané žádosti o mezinárodní ochranu pominul 

důvod pro podání této žádosti, a cizinec by měl svou žádost o udělení mezinárodní ochrany 

vzít zpět; v opačném případě o ní bude muset příslušný správní orgán rozhodovat, při svém 

rozhodování však vezme v potaz souhlas cizince se svým vydáním, jde-li o vydání do země 

původu. Osoba má dále dle odstavce 2 právo na právního zástupce, a též na pomoc 

tlumočníka, pokud je to nezbytné. Odstavec 5 umožňuje smluvním stranám učinit prohlášení, 

na základě kterého lze souhlas vydávané osoby odvolat, jinak se jednou vyslovený souhlas 

považuje za neodvolatelný. Bylo-li takové prohlášení učiněno, lze souhlas odvolat před 

přijetím konečného rozhodnutí o zjednodušeném vydání, přičemž doba mezi oznámením 

souhlasu a jeho odvoláním se nebere v úvahu, pokud jde o lhůty uvedené v čl. 16 odst. 4 

Evropské úmluvy o vydávání. Výše uvedené se vztahuje rovněž na vzdání se uplatnění zásady 

speciality, nicméně vzdání se tohoto práva lze odvolat až do okamžiku předání dotčené osoby. 

Odvolání souhlasu s vydáním i o vzdání se uplatnění zásady speciality dožádaná strana 

neprodleně informuje dožadující stranu. Česká republika nebude činit prohlášení dle čl. 4 

odst. 5 s ohledem na své prohlášení k čl. 5 písm. a), neboť dle současné české právní úpravy 

nelze souhlas a případné vzdání se zásady speciality odvolat.   

 

 Čl. 5 umožňuje učinit prohlášení ohledně vzdání se uplatnění zásady speciality s tím, 

že pravidla stanovená v čl. 14 Evropské úmluvy o vydávání se nepoužijí, pokud osoba 

souhlasila se svým vydáním [čl. 5 písm. a) Třetího dodatkového protokolu], anebo pokud 

souhlasila se svým vydáním a zároveň se výslovně vzdala svého práva na uplatnění zásady 

speciality [čl. 5 písm. b) Třetího dodatkového protokolu]. Podle první varianty je vzdání se 

uplatnění zásady speciality spojeno s vyslovením souhlasu osoby s vydáním vždy, podle 

druhé varianty pouze v případě, že se osoba jejího uplatnění vzdá výslovně, samostatným 

prohlášením. Každá smluvní strana Třetího dodatkového protokolu tak má na výběr, kterou 

z těchto variant bude aplikovat v praxi, což dá najevo ostatním smluvním stranám formou 

prohlášení. Vzhledem k tomu, že podle již platné české právní úpravy (§ 398 a § 402 trestního 

řádu) je zjednodušené vydání po vyslovení souhlasu vydávané osoby vždy spojeno se 

vzdáním se uplatnění zásady speciality, učiní Česká republika prohlášení  podle čl. 5 písm. a) 

Třetího dodatkového protokolu. 

   

 Čl. 6 stanovuje povinnost dožádané strany oznámit dožadující straně co nejdříve, 

nejpozději však do 10 dnů od vzetí osoby do předběžné vazby, zda tato osoba vyslovila 

souhlas se svým vydáním, či nikoliv. Toto oznámení má vliv na důsledky nesplnění 40 denní 

lhůty pro předložení zaslání žádosti o vydání podle  čl. 16 odst. 4 Evropské úmluvy o 
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vydávání. Pokud osoba nevyslovila souhlas se svým vydáním, je důsledkem nezaslání žádosti 

o vydání ve stanovené lhůtě propuštění osoby na svobodu. Pokud se dožádaná strana 

rozhodne nevyužít zjednodušeného vydání, byť osoba se svým vydáním souhlasí, je 

povinností dožádané strany oznámit tuto skutečnost v dostatečném předstihu, aby bylo 

dožadující straně umožněno podat extradiční žádost ve 40 denní lhůtě podle čl. 16 odst. 4 

Evropské úmluvy o vydávání.  

 

 Čl. 7 stanovuje povinnost dožádané strany informovat dožadující stranu o svém 

rozhodnutí ohledně zjednodušeného vydání do 20 dnů ode dne vyslovení souhlasu osobou, o 

jejíž vydání jde.   

 

 Čl. 8 upravuje způsob styku příslušných orgánů smluvních stran. 

 

 Čl. 9 obsahuje úpravu předání vydávané osoby, které by mělo proběhnout, pokud 

možno, do deseti dnů od dne oznámení rozhodnutí o vydání.  

 

 Čl. 10 upravuje zjednodušené vydání v případě, že osoba vyslovila souhlas až po 

uplynutí 10-ti denní lhůty stanovené v čl. 6 Třetího dodatkového protokolu a dožádaná strana 

dosud neobdržela žádost o vydání podle čl. 12 Evropské úmluvy o vydávání.  

 

 Čl. 11 umožňuje provádět průvoz pro účely zjednodušeného vydání za podmínek 

stanovených v čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání. Při zjednodušeném vydávání se smluvní 

straně, která je žádána o povolení průvozu, poskytnou informace uvedené v čl. 2 odst. 1 

Třetího dodatkového protokolu, přičemž si lze vyžádat dodatkové informace.  

 

 Čl. 12 upravuje vztah Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání, 

včetně jejích dvou dodatkových protokolů, a k jiným dvoustranným či mnohostranným 

smlouvám o vydávání mezi dvěma či více smluvními stranami Třetího dodatkového 

protokolu. Třetí dodatkový protokol, pokud jde o takové jiné dohody a smlouvy, odkazuje na 

čl. 28 odst. 2 a 3 Evropské úmluvy o vydávání. 

 

 Čl. 13 obsahuje ustanovení o smírném urovnání sporů prostřednictvím Evropského 

výboru pro problémy kriminality, což je jeden z řídících výborů Rady Evropy. 

 

  Čl. 14 upravuje podpis a ratifikaci, přijetí či schválení, včetně vstupu v platnost 

Třetího dodatkového protokolu, a to první den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců 

ode dne uložení třetí ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení. Ve vztahu ke 

smluvnímu státu se lhůta pro vstup v platnost pro tento stát počítá od data uložení jeho 

ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.  

 

 Čl. 15 umožňuje přístup k Třetímu dodatkovému protokolu kterémukoli státu, který 

přistoupil k Evropské úmluvě o vydávání. Vstup v platnost je upraven obdobně jako v čl. 14. 

 

 Čl. 16 upravuje územní působnost Třetího dodatkového protokolu, přičemž umožňuje 

smluvním stranám specifikovat teritoria mimo svá mateřská území (např. závislá území), na 

která se Třetí dodatkový protokol bude rovněž vztahovat. 

 

 Čl. 17 upravuje způsob, kterým mají být činěna prohlášení a výhrady ke Třetímu 

dodatkovému protokolu. 
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 Čl. 18 umožňuje Třetí dodatkový protokol vypovědět s tím, že výpověď nabude 

účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců ode dne přijetí výpovědi 

generálním tajemníkem Rady Evropy. Vypovězení Třetího dodatkového protokolu je rovněž 

automatickým důsledkem vypovězení Evropské úmluvy o vydávání. 

 

 Čl. 19 stanoví povinnost generálního tajemníka Rady Evropy informovat členské státy 

Rady Evropy a smluvní strany Třetího dodatkového protokolu o podpisech, ratifikacích, 

výhradách a prohlášeních, výpovědích a jiných úkonech týkajících se Třetího dodatkového 

protokolu. 

 

 Za současné vnitrostátní právní úpravy jsou splněny podmínky pro to, aby Třetí 

dodatkový protokol mohl pro Českou republiku vstoupit v platnost v plném rozsahu, bude-li 

učiněno níže uvedené prohlášení. Jedná se o mezinárodní smlouvu ve smyslu čl. 10 zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je nutný 

souhlas Parlamentu ve smyslu čl. 49 písm. a) a e) Ústavy České republiky. Pro Českou 

republiku nabude v souladu se svým čl. 14 odst. 3 platnosti první den měsíce následujícího po 

uplynutí tří měsíců ode dne uložení ratifikační listiny u depozitáře Třetího dodatkového 

protokolu, kterým je generální tajemník Rady Evropy, pokud Třetí dodatkový protokol dříve 

vstoupí v platnost dle svého čl. 14 odst. 2. 

 

 Podpis a ratifikace  Třetího dodatkového protokolu je v souladu se zahraničně 

politickými zájmy České republiky a napomůže urychlit a zjednodušit proces vydávání, čímž 

se omezí pobyt vydávaných osob ve  vazbě. Třetí dodatkový protokol je v souladu s ústavním 

pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky a se závazky vyplývajícími 

pro Českou republiku z mezinárodního práva. Podpis a ratifikace Třetího dodatkového 

protokolu Českou republikou a jeho vstup v platnost pro Českou republiku jsou v souladu se 

závazky České republiky vyplývajícími z členství v Evropské unii.  

 

 Provádění Třetího dodatkového protokolu bude v působnosti Ministerstva 

spravedlnosti a Ministerstva vnitra (komunikace prostřednictvím Národní ústředny Interpolu 

Policejního prezidia ČR a provádění policejních eskort osob vydávaných do České republiky 

na základě § 380 trestního řádu) a nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky. Podpis a 

ratifikace Třetího dodatkového protokolu Českou republikou a jeho provádění nebudou 

spojeny s potřebou navýšit rozpočet Ministerstva spravedlnosti ani Ministerstva vnitra, neboť 

institut zjednodušeného vydávání (a dříve zkráceného vydávacího řízení) je v českém právním 

řádu již obsažen, a není tedy důvod předpokládat, že by v důsledku podpisu a ratifikace 

Třetího dodatkového protokolu došlo k nárůstu počtu vydávaných osob, a to mj. i proto, že 

v případě, že by nebylo možné zjednodušené vydání, postupovalo by se cestou běžné 

extradice, a byla by podána žádost o vydání podle Evropské úmluvy o vydávání. 

 

 S ohledem na platnou právní úpravu (§ 398 a § 402 trestního řádu) bude  podle čl. 5 

písm. a) Třetího dodatkového protokolu při uložení ratifikační listiny učiněno prohlášení, 

kterým Česká republika vyloučí použití čl. 14 Evropské úmluvy o vydávání (zásada 

speciality) v případě, že vydávaná osoba souhlasí se svým vydáním, aniž by bylo zapotřebí, 

aby se uplatnění zásady speciality vzdala výslovně, samostatným prohlášením. 

 

Vláda České republiky vyslovila souhlas s podpisem a ratifikací Třetího dodatkového 

protokolu svým usnesením ze dne 8. září 2011 č. 669. Třetí dodatkový protokol za Českou 
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republiku podepsal dne 4. dubna 2012 velvyslanec a stálý představitel České republiky při 

Radě Evropy Mgr. Tomáš Boček. 

 

  

V Praze dne 24. dubna 2012 

 

 

 

 

předseda vlády 

RNDr. Petr Nečas, v. r. 

 



 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
Třetí dodatkový protokol 
k Evropské úmluvě 
o vydávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štrasburk, 10.XI.2010 



 

Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, 

 

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy; 

 

přejíce si posílit jejich individuální a společné schopnosti reagovat na trestnou činnost; 

 

majíce na zřeteli ustanovení Evropské úmluvy o vydávání (ETS č. 24), otevřené k podpisu v Paříži 

dne 13. prosince 1957 (dále jen „Úmluva“), stejně jako její dva Dodatkové protokoly (ETS č. 86 a 

98), sjednané ve Štrasburku dne 15. října 1975, resp. dne 17. března 1978; 

 

považujíce za vhodné doplnit Úmluvu v určitých směrech za účelem zjednodušení a urychlení 

postupu při vydávání, pokud vyžádaná osoba s vydáním souhlasí; 

 

se dohodly na následujícím: 

 

Článek 1 – Povinnost vydávat zjednodušeným postupem 

 

Smluvní strany se zavazují vzájemně si zjednodušeným postupem podle tohoto Protokolu vydávat 

osoby žádané v souladu s článkem 1 Úmluvy za podmínky souhlasu těchto osob a souhlasu 

dožádané strany. 

 

Článek 2 – Zahájení postupu 

 

1. Pokud je žádaná osoba předmětem žádosti o předběžnou vazbu podle článku 16 Úmluvy, vydání 

podle článku 1 tohoto Protokolu nebude podmíněno podáním žádosti o vydání a potřebných 

dokladů podle článku 12 Úmluvy. Následující informace poskytnuté dožadující stranou budou 

dožádanou stranou považovány za dostatečné pro účely uplatnění článků 3 až 5 tohoto Protokolu a 

pro přijetí konečného rozhodnutí o vydání zjednodušeným postupem:  

 

a) totožnost žádané osoby, včetně jejího občanství nebo jejích občanství, jsou-li tyto informace k 

dispozici; 

 

b) orgán žádající o zatčení; 

 

c) existence příkazu k vzetí do vazby nebo jiného dokumentu se stejným právním účinkem nebo 

vykonatelného rozsudku, jakož i potvrzení, že osoba je žádána v souladu s článkem 1 Úmluvy; 

 

d) povaha a právní kvalifikace trestného činu, včetně horní hranice trestní sazby, nebo výše trestu 

uloženého konečným rozsudkem, včetně toho, zda nějaká část rozsudku již byla vykonána; 

 

e) informace o promlčení a jeho přerušení; 

 

f) popis okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, včetně času, místa a stupně zapojení 

žádané osoby; 

 

g) následky trestného činu, pokud je to možné; 

 

h) v případech, kdy o vydání je žádáno pro účely výkonu konečného rozsudku, zda byl tento 

rozsudek vynesen v nepřítomnosti. 

 

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 může být žádáno o poskytnutí dodatkových informací, 

pokud informace stanovené v uvedeném odstavci nejsou pro dožádanou stranu dostatečné, aby jí 

umožnily rozhodnout o vydání.  

 



 

3. V případech, kdy dožádaná strana obdržela žádost o vydání podle článku 12 Úmluvy, se tento 

Protokol použije přiměřeně.  

 

Článek 3 – Povinnost informovat osobu 

 

Pokud je osoba, hledaná pro účely vydání, vzata do předběžné vazby podle článku 16 Úmluvy, 

příslušný orgán dožádané strany tuto osobu v souladu  se svými právními předpisy a bez zbytečného 

odkladu informuje o žádosti týkající se jí a o možnosti využití zjednodušeného vydání v souladu 

s tímto Protokolem.  

 

Článek 4 – Souhlas s vydáním 

 

1. Souhlas žádané osoby a případně její výslovné vzdání se práva na uplatnění zásady speciality se 

vyslovují před příslušným justičním orgánem dožádané strany v souladu s právními předpisy této 

strany. 

 

2. Každá strana přijme opatření nezbytná k zajištění, aby souhlas a případně vzdání se podle 

odstavce 1 byly učiněny takovým způsobem, z nějž bude zřejmé, že osoba, o kterou jde, je 

vyslovila dobrovolně a s plným vědomím právních následků. Za tímto účelem má žádaná osoba 

právo na právního zástupce. Pokud je to nezbytné, dožádaná strana zajistí, aby žádaná osoba měla 

pomoc tlumočníka.  

 

3. Souhlas a případně vzdání se podle odstavce 1 se zaznamenají v souladu s právními předpisy 

dožádané strany.  

 

4. S výhradou odstavce 5, souhlas a případně vzdání se podle odstavce 1 nelze odvolat. 

 

5. Každý stát může při podpisu nebo při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení 

či přístupu anebo kdykoliv později prohlásit, že souhlas a případně vzdání se práva na uplatnění 

zásady speciality, mohou být odvolány. Souhlas může být odvolán, dokud dožádaná strana 

nepřijme své konečné rozhodnutí o zjednodušeném vydání. V tomto případě doba mezi 

oznámením souhlasu a oznámením jeho odvolání nebude brána v úvahu při stanovení lhůt 

uvedených v článku 16 odstavci 4 Úmluvy. Vzdání se práva na uplatnění zásady speciality může 

být odvoláno až do okamžiku předání osoby, o kterou jde. Odvolání souhlasu s vydáním nebo 

odvolání vzdání se práva na uplatnění zásady speciality se zaznamená v souladu s právními 

předpisy dožádané strany a neprodleně se oznámí dožadující straně.  

 

Článek 5 – Vzdání se práva na uplatnění zásady speciality 

 

Každý stát může při podpisu nebo při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení či 

přístupu anebo kdykoliv později prohlásit, že pravidla stanovená v článku 14 Úmluvy se nepoužijí, 

pokud osoba vydaná tímto státem v souladu s článkem 4 tohoto Protokolu: 

 

a) souhlasila s vydáním; nebo 

 

b) souhlasila s vydáním a výslovně se vzdala svého práva na uplatnění zásady speciality. 

 

Článek 6 – Oznámení v případě předběžné vazby 

 

1. Aby dožadující strana mohla případně předložit žádost o vydání v souladu s článkem 12 Úmluvy 

dožádaná strana jí co nejdříve a ne později než deset dní ode dne vzetí do předběžné vazby 

oznámí, zda žádaná osoba vyslovila souhlas s vydáním.  

 

2. Ve výjimečných případech, kdy se dožádaná strana rozhodne nevyužít zjednodušeného postupu 

navzdory souhlasu hledané osoby, oznámí tuto skutečnost dožadující straně v dostatečném 



 

předstihu, aby tato strana mohla podat žádost o vydání před uplynutím lhůty čtyřiceti dnů 

stanovené v článku 16 Úmluvy. 

 

Článek 7 – Oznámení rozhodnutí 

 

Pokud žádaná osoba vyslovila souhlas s vydáním, dožádaná strana informuje dožadující stranu o svém 

rozhodnutí ohledně zjednodušeného vydání do dvaceti dnů ode dne vyslovení souhlasu osobou, o 

kterou jde.  

 

Článek 8 – Způsob styku 

 

Pro účely tohoto Protokolu mohou být sdělení zasílána prostřednictvím elektronických nebo 

jakýchkoli jiných prostředků schopných zachytit písemný záznam za podmínek umožňujících stranám 

ověřit jejich pravost, jakož i prostřednictvím Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL). 

V každém případě strana, o kterou jde, na žádost kdykoli předloží originály nebo ověřené kopie 

dokumentů. 

 

Článek 9 – Předání osoby, která má být vydána 

 

Předání proběhne co nejdříve, nejlépe do deseti dnů ode dne oznámení rozhodnutí o vydání.  

 

Článek 10 – Souhlas vyslovený po uplynutí lhůty podle článku 6 

 

Pokud žádaná osoba vyslovila souhlas až po uplynutí desetidenní lhůty stanovené v článku 6 odstavci 

1 tohoto Protokolu, dožádaná strana uplatní zjednodušený postup podle tohoto Protokolu, jestliže 

dosud neobdržela žádost o vydání ve smyslu článku 12 Úmluvy.  

 

Článek 11 – Průvoz 

 

V případě průvozu za podmínek stanovených v článku 21 Úmluvy se, pokud má být osoba vydána 

dožadující straně zjednodušeným postupem, použijí následující ustanovení: 

 

a) žádost o průvoz bude obsahovat informace požadované podle článku 2 odstavec 1 tohoto 

Protokolu; 

 

b) strana, která je žádána o povolení průvozu, může požadovat dodatkové informace, jestliže 

informace uvedené v písmeni a) jsou nedostatečné pro rozhodnutí této strany o průvozu. 

 

Článek 12 – Vztah k Úmluvě a dalším mezinárodním nástrojům 

 

1. Slova a výrazy používané v tomto Protokolu se vykládají ve smyslu Úmluvy. Pokud jde o smluvní 

strany tohoto Protokolu, ustanovení Úmluvy se uplatní přiměřeně do té míry, aby byla slučitelná 

s ustanoveními tohoto Protokolu.  

 

2. Ustanovení tohoto Protokolu se nedotýkají použití článku 28 odstavců 2 a 3 Úmluvy ohledně 

vztahů mezi Úmluvou a dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami.   

 

Článek 13 – Smírné urovnání 

 

Evropský výbor pro problémy kriminality Rady Evropy bude informován o provádění tohoto 

Protokolu a učiní vše nezbytné pro usnadnění smírného urovnání všech těžkostí, které mohou nastat 

při jeho výkladu a použití.  

 

 

 



 

Článek 14 – Podpis a vstup v platnost 

 

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu všem členským státům Rady Evropy, které jsou smluvní 

stranou Úmluvy nebo ji podepsaly. Podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Signatář nemůže 

ratifikovat, přijmout nebo schválit tento Protokol, ledaže předtím ratifikoval, přijal nebo schválil 

Úmluvu nebo tak učiní současně. Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení budou 

uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy. 

 

2. Tento Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců ode dne 

uložení třetí ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení. 

 

3. Ve vztahu k signatářskému státu, který následně uloží ratifikační listinu nebo listinu o přijetí či 

schválení, vstoupí Protokol v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců ode 

dne tohoto uložení.  

 

Článek 15 – Přístup 

 

1. Jiný než členský stát, který přistoupil k Úmluvě, může přistoupit i k tomuto Protokolu poté, co 

vstoupí v platnost. 

 

2. Přístup se provádí uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy.  

 

3. Ve vztahu ke každému přistupujícímu státu vstoupí Protokol v platnost první den měsíce 

následujícího po uplynutí tří měsíců ode dne uložení listiny o přístupu.  

 

Článek 16 – Územní působnost 

 

1. Každý stát může při podpisu nebo při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení 

či přístupu určit jedno nebo více území, na která se bude tento Protokol vztahovat.  

 

2. Každý stát může kdykoliv později prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady 

Evropy rozšířit platnost tohoto Protokolu na kterékoli další území určené v tomto prohlášení. Ve 

vztahu k tomuto území Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tří 

měsíců ode dne obdržení tohoto prohlášení generálním tajemníkem.  

 

3. Každé prohlášení učiněné podle dvou předchozích odstavců může být ohledně jakéhokoli území 

určeného v takovém prohlášení odvoláno písemným oznámením adresovaným generálnímu 

tajemníkovi Rady Evropy. Odvolání nabude účinnosti první den měsíce následujícího po uplynutí 

šesti měsíců od data obdržení písemného oznámení generálním tajemníkem. 

 

Článek 17 – Prohlášení a výhrady 

 

1. Výhrady učiněné státem k některému ustanovení Úmluvy nebo dvou Dodatkových protokolů k ní 

se budou vztahovat také na tento Protokol, ledaže tento stát při uložení své ratifikační listiny nebo 

listiny o přijetí, schválení či přístupu prohlásí něco jiného. Totéž platí pro jakékoli prohlášení 

učiněné v souvislosti nebo na základě některého ustanovení Úmluvy nebo dvou Dodatkových 

protokolů k ní.  

 

2. Každý stát může při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu 

prohlásit, že využívá právo nepřijmout zcela nebo částečně článek 2 odstavec 1 tohoto Protokolu. 

Žádná jiná výhrada se nepřipouští. 

 

3. Každý stát může při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu nebo 

kdykoli později  učinit prohlášení stanovené v článku 4 odstavec 5 a v článku 5 tohoto Protokolu.  

 



 

4. Každý stát, který učinil výhradu nebo prohlášení podle tohoto Protokolu, je může zcela nebo 

částečně odvolat prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, které nabude 

účinnosti dnem svého doručení. 

 

5. Žádná strana, která učinila výhradu k článku 2 odstavec 1 tohoto Protokolu v souladu s odstavcem 

2 tohoto článku, nemůže vyžadovat použití uvedeného odstavce jinou stranou. Může vyžadovat 

uplatnění uvedeného odstavce, pokud je jeho výhrada částečná nebo podmíněná, a to v rozsahu, 

v jakém jej sama přijala.   

 

Článek 18 – Výpověď 

 

1. Každá strana může v rozsahu, v jakém se jí týká, vypovědět tento Protokol sdělením adresovaným 

generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. 

 

2. Výpověď nabude účinnosti prvního dne měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců od data 

přijetí takového sdělení generálním tajemníkem Rady Evropy. 

 

3. Vypovězením Úmluvy se automaticky vypovídá i tento Protokol. 

 

Článek 19 – Informace 

 

Generální tajemník Rady Evropy písemně informuje členské státy Rady Evropy a státy, které 

přistoupily k tomuto Protokolu, o: 

 

a) každém podpisu; 

 

b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení či přístupu; 

 

c) každém datu vstupu tohoto Protokolu v platnost podle článků 14 a 15; 

 

d) každém prohlášení učiněném podle článku 4 odstavce 5, článku 5, článku 16 a článku 17 

odstavce 1 a každém odvolání takových prohlášení; 

 

e) každé výhradě učiněné podle článku 17 odstavce 2 a každém odvolání takových výhrad; 

 

f) každém sdělení obdrženém podle článku 18 spolu s datem, ke kterému výpověď nabývá 

účinnosti; 

 

g) jakémkoli jiném činu, prohlášení, oznámení nebo sdělení týkajícím se tohoto Protokolu.  

 

 Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tento Protokol. 

 

 Dáno ve Štrasburku dne 10. listopadu 2010, v jazyce anglickém a francouzském, přičemž 

obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. 

Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie každému členskému státu Rady Evropy a jiným 

než členským státům, které přistoupily k Úmluvě.  

 

 Ověřená kopie jediného originálu dokumentu, v jazyce anglickém a francouzském, uložená 

v archivu Rady Evropy. 

 

Štrasburk, 19. listopadu 2010 

 

 Ředitel právního poradenství a mezinárodního práva veřejného (Jurisconsult) Rady Evropy,  

 

Manuel LEZERTUA 
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