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Tímto pﬁíspûvkem se pokusíme pﬁedloÏit argumenty
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rámcového rozhodnutí z pohledu unijního a ãeského
práva, a následnû se zamûﬁíme na samotn˘ konflikt mezinárodní smlouvy a rámcového rozhodnutí v mezinárodnûprávní rovinû a jeho navazující reflexi v rovinû vnitrostátní. Závûrem se podíváme na ﬁe‰ení situace, kdy
nebylo rámcové rozhodnutí do vnitrostátního práva
transponováno.
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I. Úvod
Rámcové rozhodnutí je právním aktem pﬁijíman˘m Radou EU na základû ãl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU
(SEU) v oblasti policejní a justiãní spolupráce v trestních
vûcech1. Rámcové rozhodnutí je konstruováno obdobnû
jako prvopilíﬁová smûrnice, neboÈ „je závazné pro ãlenské státy, pokud jde o v˘sledek, jehoÏ má b˘t dosaÏeno,
pﬁiãemÏ volba formy a prostﬁedkÛ se ponechává vnitrostátním orgánÛm“,2 av‰ak s tím rozdílem, Ïe je v˘slovnû vylouãen jeho pﬁím˘ úãinek. âlenské státy EU
tedy mají povinnost implementovat ve stanovené lhÛtû
rámcová rozhodnutí do sv˘ch vnitrostátních právních
ﬁádÛ.
âlenské státy jsou v‰ak souãasnû smluvními stranami
bilaterálních a multilaterálních mezinárodních smluv, jejichÏ ustanovení jiÏ v nûkter˘ch pﬁípadech upravují problematiku obdobnou jako rámcová rozhodnutí.Ne kaÏdá
mezinárodní smlouva pﬁitom pﬁipou‰tí svou zmûnu prostﬁednictvím pﬁijetí „jednotn˘ch pﬁedpisÛ“,jak ãiní ãl.28
odst.3 Evropské úmluvy o vydávání (EÚV).3 Vzniká proto
zásadní otázka zpÛsobu ﬁe‰ení pﬁípadné kolize závazkÛ
z rámcov˘ch rozhodnutí s mezinárodními smluvními závazky tûchto státÛ.V˘‰e uvedené otázky jsou aktuální pﬁedev‰ím v oblasti mezinárodní právní pomoci ve vûcech
trestních, kde rámcová rozhodnutí upravují problematiku, která je jiÏ v pﬁeváÏné míﬁe upravena mezinárodními smlouvami.
V ãeském právním ﬁádu je tento problém akcentován
pﬁechodem k monistickému pojetí mezinárodního
a vnitrostátního práva v tzv.euronovele Ústavy âR,4 které
je v ãl. 10 Ústavy âR vyjádﬁeno tak, Ïe „vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy, s jejichÏ ratifikací vyslovil souhlas
Parlament âR, se stávají souãástí právního ﬁádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva nûco jiného neÏ zákon,
pouÏije se mezinárodní smlouva“. V pﬁípadû rámcov˘ch rozhodnutí, která sama o sobû nejsou mezinárodními smlouvami a která jsou do ãeského právního ﬁádu
transponována zákony, nastává otázka, zda se v pﬁípadû
rozporu tohoto zákona s dﬁívûj‰í mezinárodní smlouvou
o shodném pﬁedmûtu pouÏije zákon, transponující rámcové rozhodnutí, nebo mezinárodní smlouva.

II. Dosavadní názory na daný problém
Aãkoliv se dle na‰eho názoru jedná o problematiku velice dÛleÏitou, byla dosud odbornou veﬁejností opomíjena. âestnou v˘jimku v tomto smûru pﬁedstavuje Pﬁemysl Polák, kter˘ se k této otázce vyjádﬁil na stránkách
tohoto ãasopisu v r. 2004,5 kdy se v souvislosti s návrhem rámcového rozhodnutí o aplikaci principu vzájemného uznávání na pﬁíkazy ke konfiskaci rozbûhla okolo
této záleÏitosti debata v rámci ãeské státní správy, která
reagovala mimo jiné i na stanovisko Právní sluÏby Rady
EU ze dne 17. 3. 2004.6
Vzhledem k tomu, Ïe toto stanovisko nemÛÏe b˘t zveﬁejnûno bez souhlasu Rady,7 nebudeme se k nûmu blíÏe
vyjadﬁovat ani jej citovat, neboÈ bychom se neradi dopustili stejného prohﬁe‰ku jako P. Polák, kter˘ toto omezení v pﬁedmûtném ãlánku nerespektoval a kromû tohoto pouÏil i dal‰í stanoviska vydaná Právní sluÏbou
k obdobné problematice.8 Omezíme se proto jen na shrnutí argumentÛ prezentovan˘ch P. Polákem. Dle nûj
Právní sluÏba Rady vyjádﬁila názor, Ïe neobsahuje-li rámcové rozhodnutí ani mezinárodní smlouva jasné pravidlo o vztahu k jin˘m právním nástrojÛm, uplatní se
obecné principy mezinárodního práva vyjádﬁené ve
VÚSP, konkrétnû v jejích ãl. 30,9 resp. 4110 analogicky.11
Pﬁijetí rámcového rozhodnutí sice nezakládá dohodu pozmûÀující mnohostrannou smlouvu v uÏ‰ím smyslu, na
vztahy mezi ãlensk˘mi státy má v‰ak stejn˘ dopad,
a proto lze na nûj vztáhnout principy vyjádﬁené VÚSP.12
Z toho plyne, Ïe podle Právní sluÏby Rady mÛÏe dojít na
základû rámcového rozhodnutí ke zmûnû mezinárodní
smlouvy obdobnû, jako by tomu bylo v pﬁípadû vztahu
dvou mezinárodních smluv.
5) Srov. Polák, P. Meze moÏností právní úpravy justiãní spolupráce
v trestních vûcech rámcov˘m rozhodnutím.Právní rozhledy,2004,ã.17,
s. 630 a násl.
6) Dokument Rady EU ã. 7562/04 LIMITE JUR 142 COPEN 33.
7) Stanoviska Právní sluÏby Rady jsou standardnû povaÏována za dokumenty, jejichÏ uveﬁejnûní by vedlo k poru‰ení ochrany právního poradenství ve smyslu ãl. 4 odst. 2 druhá odráÏka naﬁízení EP a Rady (ES) ze
dne 30. kvûtna 2001 ã. 1049/2001 o pﬁístupu veﬁejnosti k dokumentÛm
EP, Rady a Komise, Úﬁ. vûst. EU L 145 ze dne 31. kvûtna 2001, s. 43–48.
Toto omezení platí obecnû pro v‰echny dokumenty Rady EU oznaãené
LIMITE, coÏ oznaãuje jejich urãení pouze pro sluÏební potﬁebu.
8) Srov. Polák, P. op. cit. sub 5, s. 632–633.
9) Zejm. odst. 3 a 4:
10) „3. Jsou-li v‰echny smluvní strany dﬁívûj‰í smlouvy téÏ stranami
smlouvy pozdûj‰í, aniÏ podle ãlánku 59 dﬁívûj‰í smlouva zanikla nebo
její provádûní bylo pﬁeru‰eno, provádí se dﬁívûj‰í smlouva pouze v tom
rozsahu, v jakém jsou její ustanovení sluãitelná s ustanoveními smlouvy
pozdûj‰í.
4. Nejsou-li v‰echny smluvní strany pozdûj‰í smlouvy stranami smlouvy
dﬁívûj‰í, platí, Ïe ve vztazích
a) mezi státy, které jsou stranami obou smluv, se postupuje podle pravidla uvedeného v odstavci 3; b) mezi státem, kter˘ je stranou obou
smluv,a státem,kter˘ je stranou pouze jedné z nich,jsou jejich vzájemná
práva a závazky upraveny smlouvou, jejímiÏ stranami jsou oba státy.“

1) Srov. hlavu VI SEU, zejm. ãl. 34 SEU.
2) Srov. ãl. 34 odst. 2 písm. b) SEU, jehoÏ dikce je v tomto smûru prakticky totoÏná s definicí smûrnice, jak ji podává ãl. 249 Smlouvy o zaloÏení ES: „Smûrnice je závazná pro kaÏd˘ stát, kterému je urãena, pokud
jde o v˘sledek,jehoÏ má b˘t dosaÏeno,pﬁiãemÏ volba formy a prostﬁedkÛ
se ponechává vnitrostátním orgánÛm.“
3) Srov. ãl. 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání, ze dne 13. 12. 1957,
vyhlá‰ené pod ã. 549/1992 Sb. Díky tomu nevznikly zásadnûj‰í problémy, pokud jde o vztah EÚV k Rámcovému rozhodnutí Rady
ã. 2002/582/SVV ze dne 13. 6. 2002 o evropském zat˘kacím rozkazu
a postupech pﬁedávání mezi ãlensk˘mi státy (rámcové rozhodnutí o eurozatykaãi).Více viz níÏe.
4) Ústavní zákon ã. 395/2001 Sb.
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a správních pﬁedpisÛ ãlensk˘ch státÛ.18 Jak jiÏ bylo naznaãeno v úvodu, závazek ãlenského státu z rámcového
rozhodnutí odpovídá povinnosti ãlenského státu dosáhnout v˘sledku stanoveného rámcov˘m rozhodnutím,
pﬁiãemÏ volba forem a prostﬁedkÛ19 se ponechává vnitrostátním orgánÛm. Rámcová rozhodnutí nemají pﬁím˘
úãinek a musí b˘t provedena vnitrostátním pﬁedpisem.
Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe rámcová rozhodnutí skuteãnû,
jak správnû tvrdí P.Polák,nejsou akty ãlensk˘ch státÛ,ale
jsou akty pﬁijíman˘mi Radou EU. ByÈ ãleny Rady EU jsou
podle ãl. 203 SES ve spojení s ãl. 5 SEU a ãl. 41 odst.. 1
SEU zástupci ãlensk˘ch státÛ na ministerské úrovni,kteﬁí
jsou zmocnûni zavazovat vládu svého ãlenského státu,
jednání Rady EU není jednáním jednotliv˘ch ãlensk˘ch
státÛ, ale jednáním orgánu EU,20 a to bez ohledu na to,
zda se právní teoretici shodnou na splnûní kritérií pro
pﬁiznání právní subjektivity EU.21

Zejm. odst. 1:
„1. Dvû nebo více stran jedné mnohostranné smlouvy mohou uzavﬁít dohodu pozmûÀující smlouvu pouze ve sv˘ch vzájemn˘ch vztazích,jestliÏe:
a) smlouva pﬁipou‰tí moÏnost takové zmûn;Y
b) smlouva takovou zmûnu nezakazuje a zmûna
i) není na újmu ani v˘konu práv plynoucích ze smlouvy druh˘m stranám, ani na újmu plnûní jejich závazkÛ; a
ii) nedot˘ká se ustanovení, jehoÏ zmûna je nesluãitelná s ﬁádn˘m plnûním pﬁedmûtu a úãelu smlouvy jako celku.
11) Srov. Polák, P. op. cit. sub 5, s. 632.
12) Polák, P. op. cit. sub 5, s. 632.

P. Polák postoje Právní sluÏby podrobil kritice. UpozorÀuje na to, Ïe v pﬁípadû rámcov˘ch rozhodnutí jde
o akt orgánÛ EU, kter˘ nesplÀuje definici mezinárodní
smlouvy ani podle ãl. 2 odst. 1 písm. a) VÚSP ani podle
obyãejového mezinárodního práva.13 Zatímco v pﬁípadû
sekundární komunitární legislativy,která téÏ není per definitionem mezinárodní smlouvou,P.Polák akceptuje,Ïe
se pouÏije namísto pﬁedchozích mezinárodních smluv,
nejsou-li dotãena práva tﬁetích stran,14 a to z dÛvodu aplikaãní pﬁednosti tûchto aktÛ, která je „dÛsledkem supranacionality, neboli delegace svrchovan˘ch pravomocí“.
PouÏití ãl. 30 a 41 VÚSP ve vztahu k aktÛm sekundárního
práva pak P.Polák povaÏuje za nadbyteãné.Rámcové rozhodnutí se oproti tomu podle nûj nejvíce podobá závaznému aktu mezinárodní mezivládní organizace, odvozujícímu svou platnost od mezinárodní smlouvy, jíÏ
byla tato organizace zaloÏena, ov‰em s tím rozdílem, Ïe
EU není organizací s vlastní právní subjektivitou. Takov˘to akt, slouÏící ke sblíÏení zákonÛ a jin˘ch pﬁedpisÛ
ãlensk˘ch státÛ, tedy nikoliv ke zmûnû jejich mezinárodnûprávních závazkÛ,a postrádající bezprostﬁední úãinek, nemÛÏe sám o sobû nic mûnit na mezinárodnûprávních smluvních závazcích, zejména nahrazovat ãi
modifikovat závazky ve smyslu ãl. 30 a 41 VÚSP.15 P. Polák tak dochází k závûru, Ïe nepamatuje-li nûjak˘m zpÛsobem na moÏnost zmûny prostﬁednictvím rámcového
rozhodnutí (resp. jeho vnitrostátní implementace) sama
dotãená mezinárodní smlouva,16 nezb˘vá neÏ dan˘ konflikt odstranit prostﬁednictvím klasick˘ch institutÛ mezinárodního práva, jako je napﬁ. v˘povûì smlouvy podle
ãl. 43 VÚSP ãi pﬁeru‰ení provádûní dané smlouvy dohodou pouze mezi nûkter˘mi stranami dle ãl. 58 VÚSP.17
Aã s mnoh˘mi postﬁehy P.Poláka lze souhlasit,uveden˘
závûr se nám jeví z nûkolika hledisek problematick˘.

18) Srov. téÏ rozsudek Spolkového ústavního soudu SRN (BVerfG) ze
dne 2. ãervence 2005 ve vûci 2 BvR 2236/04 (zru‰ení nûmeckého zákona implementujícího rámcové rozhodnutí o eurozatykaãi), dostupn˘
na
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/frames/2005 /7/18, odst. 80 an. (neoficiální pﬁeklad):“Právní podoba jednání Unie [formou rámcového rozhodnutí] je svojí koncepcí podobná
smûrnici supranacionálního práva Spoleãenství, od tohoto pramenu sekundárního práva se v‰ak v nûkolika ohledech odli‰uje. Rámcové rozhodnutí není pﬁímo úãinné, a jeho vnitrostátní platnost je odkázána na
to, Ïe bude transponováno do vnitrostátního právního ﬁádu.„
19) Aã se mÛÏe jednat o povinnost tak detailní, Ïe prostor pro vlastní
uváÏení ãlensk˘ch státÛ je minimální aÏ Ïádn˘.
20) Jak upozorÀuje S. Marquardt, v rámci komunitárního pilíﬁe najdeme
pro toto jednoznaãn˘ dÛkaz ve skuteãnosti, Ïe ãlensk˘ stát mÛÏe podat
Ïalobu na neplatnost jakéhokoliv opatﬁení pﬁijatého Radou, i kdyÏ jeho
pﬁedstavitel pro toto opatﬁení hlasoval – srov. napﬁ. C-166/78 Governement of the Italian Republic v. Council of the European Communities
[1979] ECR 2575. S. Marquardt uvádí i dal‰í pﬁíklady, pﬁiãemÏ je pﬁesvûdãen, Ïe není dÛvodu, aby stejnou pozici nemûla Rada i v rámci II.
a III. pilíﬁe – srov. Marquardt, S. The Conclusion of International Agreements under Article 24 of the Treaty on European Union. In Kronenberger, V. (ed.) The EU and the International Legal Order: Discord or
Harmony? 2001, s. 341–342.
21) Srov. stanovisko Mezinárodního soudu ve vci Reparation for Injuries Case. ICJ Reports, 1949, s. 174 a násl., kde jsou ercstanoveny podmínky vzniku mezinárodnprávní subjektivity, piemÏ euneEU dle nkter˘ch teoretik nespluje poslední dv – jasné rozli‰ení ucumezi psobností
organizace a jejích lensk˘ch stát a v˘kon upravomocí na mezinárodní
úrovni. Je to dsledek názoru, Ïe na EU renebyly peneseny svrchované
pravomoci. Podrobnji srov. Georgopoulos, T. What Kind of Treaty Making Power for the EU? Constitutional Problems Related to the Conclusion of the EU-US Agreements on Extradition and Mutual Legal Assistance. (2005) E.L.Rev., s. 191–192.

Rámcová rozhodnutí jsou pro ãlenské státy závazná co
do cíle, kterého má b˘t dosaÏeno, pﬁímo po jejich pﬁijetí
Radou EU, tj. jejich závaznost pro ãlensk˘ stát není podmínûna jin˘mi kroky ãlensk˘ch státÛ nebo orgánÛ EU.
Úãinkem rámcov˘ch rozhodnutí tedy minimálnû je vznik
závazku pro orgány ãlensk˘ch státÛ k pﬁijetí právní
úpravy urãitého obsahu. Na této skuteãnosti, nic nemûní
absence pﬁímého úãinku rámcov˘ch rozhodnutí, tj. fyzické a právnické osoby se nemohou pﬁed soudy dovolávat práv,která jim z nich plynou.22 Vylouãením pﬁímého
úãinku zam˘‰leli tvÛrci Smlouvy o EU pﬁedev‰ím vylouãit moÏnost vzniku práv a povinností osobám, aniÏ by
rámcová rozhodnutí byla transponována do vnitrostátního právního ﬁádu,a moÏnost domáhat se náhrady ‰kody
v dÛsledku nesprávné transpozice.23 Právní úãinky rámcov˘ch rozhodnutí tak lze z tohoto hlediska srovnat s nonself executing ustanoveními mezinárodního práva.24

13) Srov. Polák, P. op. cit. sub 5, s. 632.
14) Podle ãl. 307 SES nejsou závazky vypl˘vající pro ãlenské státy z mezinárodních smluv se tﬁetími stranami Smlouvou o ES dotãeny. V pﬁípadnû nekompatibilní smlouvy je nicménû ãlensk˘ stát povinen vyvíjet úsilí o její modifikaci viz ãl. 307 SES, ãi od ní – v pﬁípadû nov˘ch
ãlensk˘ch státÛ – odstoupit – viz ãl. 6 odst. 10 Aktu o pﬁistoupení âR
k EU (vyhlá‰en pod ã. 44/2004 Sb.m.s.).
15) Srov. Polák, P. op. cit. sub 5, s. 633.
16) Jak tak ãiní,v návaznosti na poÏadavek stanoven˘ v ãl.39 VÚSP,napﬁ.
ãl. 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. 12. 1957 (EÚV),
díky nûmuÏ nevznikají zásadní rozpory, pokud jde vztah této úmluvy
k Rámcovému rozhodnutí o eurozatykaãi.
17) Srov. Polák, P. op. cit. sub 5, s. 633–635.

III. Právní povaha rámcových rozhodnutí z pohledu
unijního práva
Rámcová rozhodnutí pﬁijímá podle ãl. 34 odst. 2
písm. b) SEU Rada EU jednomyslnû, na návrh ãlensk˘ch
státÛ nebo Komise. Rámcová rozhodnutí mají, jak v˘slovnû stanoví ãl. 34 SEU, koordinaãní povahu a slouÏí
spolupráci mezi ãlensk˘mi státy a sblíÏení právních

22) Rámcové rozhodnutí tedy v zásadû postrádá v‰echny aspekty, které
pﬁiná‰í pﬁím˘ úãinek smûrnice – k nûmu srov. Prechal, S. Directives in
EC law. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2005, s. 216 a násl.
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23) Srov. rozsudek ESD ve vûci C-6/90 a C-9/90 Andrea Francovich a Danilo Bonifaci a jiní v Itálie [1991] ECR I-5357, odst. 11 an.; shodnû rozsudek Spolkového ústavního soudu SRN cit. v pozn. 18, odst. 80, poslední pododstavec.
24) Viz napﬁ. Kühn, Z. Samovykonatelnost a pﬁímá úãinnost mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu. Právník, 2004, ã. 5, s. 471–501.
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nezbytné, aby ãlenské státy v pﬁípadû rozporu mezi rámcov˘m rozhodnutím a vnitrostátním právem nebo mezi
rámcov˘m rozhodnutím a jin˘m mezinárodním závazkem upﬁednostnily rámcové rozhodnutí. S ohledem na
chybûjící pﬁím˘ úãinek rámcov˘ch rozhodnutí v‰ak nemÛÏe dojít k eventuální automatické neaplikaci vnitrostátního práva nekompatibilního s právem unijním, ale
k praktickému naplnûní nadﬁazenosti je nezbytné aktivní
konání ãlensk˘ch státÛ, které jsou povinny odstranit své
nesouladné vnitrostátní právo nebo nesouladné mezinárodní závazky, resp. zdrÏet se jejich pﬁijetí.33
Na základû v˘‰e uvedeného se domníváme,Ïe Smlouva
o EU implicitnû pﬁedpokládala, Ïe rámcová rozhodnutí
budou mít dopad na závazky zaloÏené mezi ãlensk˘mi
státy na základû klasick˘ch mezinárodních smluv, a to takov˘, Ïe ãlensk˘m státÛm vznikne povinnost upﬁednostnit plnûní závazkÛ z rámcov˘ch rozhodnutí pﬁed ostatními mezinárodními závazky. Skuteãnost, Ïe se závazky
z rámcov˘ch rozhodnutí nemohou vnitrostátnû realizovat bez souãinnosti národního zákonodárce v‰ak dle na‰eho názoru nijak nezpochybÀuje samotnou existenci
tûchto závazkÛ a jejich úãinkÛ, vãetnû pﬁípadné nadﬁazenosti, spí‰e se t˘ká otázky zpÛsobu jejich vnitrostátní
realizace.

P. Polák správnû uvádí, Ïe v pﬁípadû sekundární komunitární legislativy vypl˘vá její pﬁednostní pouÏití pﬁed
mezinárodními smlouvami z nadﬁazenosti komunitárního práva a jeho pﬁímého úãinku. Dosud v‰ak není
zﬁejmé, zda lze na základû Smlouvy o EU obdobnû konstruovat nadﬁazenost unijního práva,25 byÈ v loÀském v˘znamném rozhodnutí Soudního ESD v pﬁípadu Maria Pupino26 lze hledat v˘znamné indicie pro to, Ïe rámcová
rozhodnutí mají nûkteré systémové vlastnosti komunitárního práva.
Generální advokátka J. Kokott uvedla ve svém stanovisku,Ïe z celkového charakteru ustanovení SEU vypl˘vá
pro ãlenské státy obdobná povinnost vzájemné loajality
a vûrnosti, tak jak je napﬁíklad stanovena v ãl. 10 SES.
V ãl.. 1 SEU je zakotven cíl vytvoﬁit novou etapu v procesu vytváﬁení stále uÏ‰ího svazku mezi národy Evropy,
pﬁiãemÏ posláním Unie je utváﬁet vztahy mezi ãlensk˘mi
státy a mezi jejich národy na základû soudrÏnosti a solidarity.Tento cíl nemÛÏe b˘t naplnûn,pokud ãlenské státy
a orgány Unie nebudou vzájemnû spolupracovat na základû loajality a dÛvûry. Loajální spolupráce ãlensk˘ch
státÛ a orgánu Unie je hlavním pﬁedmûtem úpravy hlavy
VI SEU. Z tohoto dÛvodu platí v právu Unie také ustanovení ãl. 10 SES, dle kterého musí ãlenské státy plnit
své povinnosti a zdrÏet se jak˘chkoliv jednání ohroÏujících cíle Unie, aniÏ by tato skuteãnost musela b˘t v SEU
v˘slovnû uvedena.27 ESD ve svém rozsudku28 odkázal na
argumentaci generální advokátky a dále uvedl,Ïe národní
soudy jsou povinny vykládat vnitrostátní právo, jak jen
je to moÏné, ve svûtle textu a úãelu rámcového rozhodnutí s cílem dosáhnout v˘sledku, kter˘ sleduje ãl. 34
odst. 2 písm. b) SEU,29 ãímÏ rámcov˘m rozhodnutím pﬁiznal tzv. nepﬁím˘ úãinek.Ten nachází své meze v obecn˘ch právních zásadách, zejména v zásadách právní jistoty a zákazu zpûtné úãinnosti.30,31 Eurokonformní
interpretace téÏ nemÛÏe vést k v˘kladu contra legem.32

33) Srov. pﬁístup polského ústavního tribunálu v rozsudku ze dne
27. dubna 2005 ve vûci P 1/05 (dostupn˘ v AJ na http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/summaries_assets/documents/P_1_05_full_
GB.pdf), kter˘ shledal, Ïe ke splnûní závazku plynoucího z rámcového
rozhodnutí je polsk˘ ústavodárce povinen zmûnit ustanovení polské
ústavy. Polsk˘ ústavní tribunál v‰ak tuto povinnost nedovodil ze zásady
loajality vypl˘vající z unijního práva, ale na základû ãl. 9 polské ústavy
(viz ãásti III odst. 2.4 a 5 rozsudku), podle kterého Polsko respektuje
mezinárodní právo. Srov. Komárek, J. European Constitutionalism and
the European Arrest Warrant:Contrapunctual Principles in Disharmony.
Jean Monnet Working Paper 10/05, zejm. s. 12–13 a 17, dostupn˘ na
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/05/051001.html (ke dni
25. 6. 2006).

IV. Vnitrostátní závaznost rámcových rozhodnutí
a otázka přenosu pravomocí
II. a III. pilíﬁ b˘vají obecnû charakterizovány jako mezivládní spolupráce, obdobná spolupráci podle obecného mezinárodního práva, zatímco I. pilíﬁ je oznaãován
za supranacionální.Apriorní vylouãení jak˘chkoli supranacionálních prvkÛ ve III.pilíﬁi v‰ak povaÏujeme za velmi
zjednodu‰ující.34 Podle na‰eho názoru je supranacionalita charakterizována pﬁedev‰ím pﬁenosem suverénních
práv na nadnárodní orgány a z toho plynoucím omezením práv vnitrostátních orgánÛ a pﬁím˘m úãinkem aktÛ
supranacionálního práva.V˘‰e uvedené povinnosti ãlensk˘ch státÛ vypl˘vající z rámcov˘ch rozhodnutí pﬁitom
dle na‰eho názoru první charakteristiku supranacionality naplÀují, byÈ druhá charakteristika – pﬁím˘ úãinek –
je pﬁímo ãl. 34 odst. 2 písm. b) SEU vylouãena.

25) Srov. nález Pl. ÚS 66/04, odst. 59.
26) Rozsudek ze dne 16. ãervna 2005, Maria Pupino, C-105/03, Sbírka
rozhodnutí 2005, s. I-5285.
27) Srov. stanovisko generální advokátky J. Kokott ze dne 11. listopadu
2004 ve vûci C-105/03,Maria Pupino,ECR 2005,s.I-5285,odst.26 a 27,
v
ãe‰tinû
dostupné
na
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=cs.
28) Vûc Maria Pupino, cit sub 26, odst. 42.
29) Vûc Maria Pupino, cit sub 26, odst. 43.
30) Srov. vûc Maria Pupino, cit sub 26, odst. 44.
31) K rozhodnutí ve vûci Maria Pupino srov. Fletcher, M. Extending
„indirect effect“ to the third pillar: the significance of cePupino? (2005)
E.L.Rev., s. 862 a násl., v e‰tin Zemánek, J. Eurokonformní v˘klad Rámcového rozhodnutí - Povinnost nebo csoudcovsk˘ aktivismus? Jurisprudence, 2005, . 8, s. 37 a násl.
32) Srov. vûc Maria Pupino, cit sub 26, odst. 44. K limitÛm principu nepﬁímého úãinku srov. Anotaci pﬁípadu Pfeiffer od S. Prechal, 42 CML
Rev. (2005), s. 1445 an. nebo Prechal, S., op. cit. sub 22, s. 193 a násl.

34) Srov. napﬁ. Tich˘ a kol. Evropské právo. 3. vyd. Praha : C. H. Beck,
2006,s.29,45–46,322–325,byÈ i tato uãebnice jiÏ hovoﬁí o „prorÛstání“
unijního a komunitárního práva, s. 325. TéÏ prof. Hillion na své pﬁedná‰ce 5.ãervence 2006 na Akademii Evropského práva Evropského univerzitního institutu ve Florencii pﬁipustil, Ïe aãkoliv ve III. pilíﬁi nedo‰lo k pﬁenosu pravomocí v jeho klasické „ãisté“ podobû, urãité
supranacionální charakteristiky hlava VI SEU nepochybnû má.

Zásada loajality tak dle na‰eho názoru vede k systémové nadﬁazenosti unijního práva nad ostatními závazky,
která se projevuje ve dvou rovinách. První z nich je rovina interpretaãní, kdy ãlenské státy jsou povinny interpretovat své vnitrostátní právo zpÛsobem v maximální
moÏné míﬁe konformním s rámcov˘m rozhodnutím.
V druhé rovinû je pro efektivní uplatnûní unijního práva

Povinnost implementovat rámcové rozhodnutí zcela
jistû omezuje diskreãní pravomoc zákonodárce, kter˘ je
povinen pﬁijmout vnitrostátní právní úpravu urãitého ob-
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sahu. Zákonodárce nemá moÏnost rámcové rozhodnutí
vnitrostátnû neimplementovat, aniÏ by tím neporu‰il povinnosti plynoucí ãlenskému státu z ãl.34 odst.2 písm.b)
Smlouvy o EU.Obsahová stránka rámcového rozhodnutí,
a tedy obsah konkrétních práv a povinností pro fyzické
a právnické osoby, kter˘m je vnitrostátní zákonodárce
povinen propÛjãit vnitrostátní úãinnost, pﬁitom nevznikla zpÛsobem obvykl˘m pro vznik takového mezinárodního závazku. Standardnû by totiÏ ke vzniku mezinárodního závazku napﬁ. k pﬁedávání osob k trestnímu
stíhání bylo nezbytné uzavﬁít mezinárodní smlouvu
tzv. prezidentské kategorie,35 coÏ vyÏaduje souhlas Parlamentu a ratifikaci smlouvy prezidentem republiky.Tyto
vnitrostátní orgány by mûly téÏ moÏnost smlouvu neratifikovat, a tedy odmítnout, ãímÏ by logicky její obsah
nemohl b˘t vnitrostátnû aplikován.V pﬁípadû rámcov˘ch
rozhodnutí v‰ak je taková pravomoc vnitrostátních orgánÛ omezena materiálními ustanoveními rámcového
rozhodnutí, které vzniklo bez jejich souãinnosti pouze
po jeho schválení Radou EU, resp. za âR schválení ministrem jako ãlenem Rady EU na základû mandátu udûleného V˘borem pro EU.36 V pﬁípadû rámcového rozhodnutí je tedy konkrétní obsah závazku plynoucího
z rámcového rozhodnutí vnitrostátnímu zákonodárci
uloÏen „zvenku“, bez jeho pﬁedchozího souhlasu.
UÏiteãné je srovnání vzniku závazku z rámcového rozhodnutí se vznikem závazku z mezinárodní smlouvy.
HÛlka a Kysela37 uvádûjí, Ïe kaÏdá mezinárodní smlouva
znamená pro stát a jeho orgány závazek, velmi ãasto modifikující v˘kon pÛsobnosti státních orgánÛ a omezení
suverénních práv, zdÛrazÀují v‰ak dobrovolnost vzniku
tûchto omezení. Vnitrostátnû je proto postup pﬁi sjednání smlouvy, k jejímuÏ provedení je tﬁeba zákona,38 nastaven tak, Ïe taková smlouva pﬁed svojí ratifikací podléhá parlamentnímu souhlasu, bez ohledu na to, zda je
samovykonatelná ãi nikoli.39 Proto téÏ HÛlka a Kysela vyluãují moÏnost,aby takovou smlouvu vnitrostátnû schválila pouze vláda, tj. aby, v ‰ir‰ím slova smyslu, moc v˘konná platnû zavázala moc zákonodárnou k pﬁijetí urãité
zákonné úpravy bez pﬁedchozího souhlasu zákonodárce.40

âlánky

rozhodnutí do‰lo k pﬁenosu pravomocí vnitrostátních orgánÛ, které by jinak závazky obsaÏené v rámcov˘ch rozhodnutích pﬁijímaly v podobû mezinárodních smluv, na
Radu EU ve smyslu ãl. 10a Ústavy.42 Z hlediska ãeského
právního ﬁádu proto povaÏujeme rámcová rozhodnutí za
akty mezinárodní organizace nebo instituce,43 na níÏ byly
v souladu s ãl. 10a Ústavy âR pﬁeneseny nûkteré pravomoci orgánÛ âR.44
41) Srov. rozsudek BVerfG, op. cit. sub 18, odst. 81.
42) Srov. HÛlka, ·., Kysela, J., op. cit. sub 37, s. 199: „âl. 10a pÛsobnosti
pﬁená‰í ven, mimo dosah vÛle ãeské reprezentace.“
43) Rada EU se s nejvût‰í pravdûpodobností dá podﬁadit pojmu instituce, ostatnû ãl. 10a pouÏil zámûrnû velice obecné pojmy, aby bylo
moÏno pokr˘t pokud moÏno ve‰keré moÏné transfery pravomocí, které
mohou v praxi nastat. Srov. Kysela, J. K dal‰ím dÛsledkÛm pﬁijetí tzv. euronovely Ústavy âR. Právní rozhledy, 2002, ã. 11, s. 530.
44) Není bez zajímavosti,Ïe pokud bychom se snaÏili pﬁenos pravomocí
popírat, Smlouva o EU, resp. alespoÀ ta její ustanovení, která se t˘kají II.
a III. pilíﬁe (V. a VI. hlava), by nebyla smlouvou podle ãl. 10a Ústavy âR,
ale pouze smlouvou podle ãl. 10 Ústavy âR. Jako logick˘ následek by
pak napﬁ. k provedení zmûn Smlouvy o EU, které by se t˘kaly pouze
ustanovení V. a VI. hlavy, postaãila prostá vût‰ina v obou komorách Parlamentu âR, nikoli Ïe by byla nutná vût‰ina ústavní nebo byla otevﬁena
moÏnost uspoﬁádání referenda.

K roli ãl. 10a Ústavy se nedávno v˘znamn˘m zpÛsobem vyjádﬁil i Ústavní soud, a to v krátké dobû hned dvakrát, nejprve ve vûci cukern˘ch kvót45 a nedlouho poté
v mediálnû velice sledovaném pﬁípadu zru‰ení pﬁedpisu,
jenÏ implementoval rámcové rozhodnutí o tzv. „eurozatykaãi“.46 Ve vûci cukern˘ch kvót ÚS prohlásil, Ïe ãl. 10a
Ústavy âR „...pﬁedstavuje ustanovení umoÏÀující pﬁenos
nûkter˘ch pravomocí orgánÛ âR na mezinárodní organizaci nebo instituci, tedy pﬁedev‰ím ES a její orgány“.
Tento pﬁenos oznaãil za podmínûn˘.47 Ve vûci „eurozatykaãe“ pak ÚS na rozhodnutí v cukern˘ch kvótách odkázal jakoÏto na nález, v nûmÏ „konstatoval, Ïe delegace
ãásti pravomocí vnitrostátních orgánÛ na orgány EU
mÛÏe trvat potud, pokud jsou tyto pravomoci vykonávány orgány EU zpÛsobem sluãiteln˘m se zachováním
státní suverenity âR a zpÛsobem, jenÏ neohroÏuje samotnou podstatu materiálního právního státu“48. JelikoÏ
ÚS v˘slovnû modifikoval svÛj pﬁedchozí v˘rok tak, Ïe
namísto orgánÛ ES uvedl orgány EU49, lze usuzovat, Ïe
ÚS vychází z toho, Ïe prostﬁednictvím ãl. 10a Ústavy âR
do‰lo k pﬁenosu pravomocí i na orgány EU, nikoli jen na
orgány ES.

35) Jedná se o úpravu práv a povinností osob a o vûc, jejíÏ úprava je vyhrazena zákonu, ve smyslu ãl. 49 Ústavy âR.Viz téÏ ãl. 2 Smûrnice vlády
pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádûní a ukonãování platnosti mezinárodních smluv, schválené usnesením vlády ã. 131 ze dne
11. února 2004 (dále jen „Smûrnice 131“).
36) K postavení V˘boru pro EU srov. usnesení vlády ze dne 7. ãervna
2006 ã. 680 k vyhodnocení institucionálního zaji‰tûní ãlenství âR v EU.
37) HÛlka ·., Kysela, J. Mezinárodní smlouvy – jejich klasifikace, sjednávání, ratifikace a právní úãinky. Právní rozhledy, 2005, ã. 6, s. 199.
38) âl. 49 Ústavy âR, kter˘ jmenuje téÏ dal‰í smlouvy, k jejichÏ ratifikaci
je nezbytn˘ souhlas Parlamentu âR.
39) Pﬁipomínáme, Ïe v˘‰e jsme pﬁirovnali úãinky rámcov˘ch rozhodnutí k úãinkÛm nesamovykonateln˘ch mezinárodních smluv.
40) HÛlka, ·., Kysela, J. op. cit. sub 37, s. 195. Dá se ﬁíci, Ïe takov˘ pﬁístup vychází z klasické my‰lenky paralelismu vnitﬁních a vnûj‰ích pravomocí, nebo-li „in foro interno, in foro externo“.

45) Nález pléna Ústavního soudu ze dne 8. bﬁezna 2006, sp. zn. Pl. ÚS
50/04. BlíÏe k pﬁípadu srov. Král, R.. Uznání i rozpaky nad „komunitárním“ nálezem Ústavního soudu ve vûci cukern˘ch kvót.Právní rozhledy,
2006, ã. 11, s. 410 a násl., Zemánek, J. Otevﬁení ústavního poﬁádku komunitárnímu právu potvrzeno, nikoli v‰ak nekontrolovatelné. Jurisprudence, 2006, ã. 5, s. 47 a násl., nebo (z pohledu specifické otázky omezení pravomocí orgánÛ âR) Mar‰álková, Z. Jak daleko sahá omezení
pravomocí orgánÛ âR po vstupu do EU ve svûtle nálezu Ústavního soudu
ve vûci naﬁízení vlády o cukern˘ch kvótách? Právní rozhledy, 2006.
46) Rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 3. kvûtna 2006, sp. zn.
Pl. 66/04. Rozhodnutí je k dispozici na internetov˘ch stránkách Ústavního soudu (www.concourt.cz).
47) Srov. vûc Pl. ÚS 50/04, cit. sub 45, ãást VI B.
48) Srov. vûc Pl. ÚS 66/04, cit. sub 46, odst. 53 (zv˘raznûní pﬁidáno autory).
49) Ve vûci Pl. ÚS 50/04, cit. sub 46, ãást VI B, se ÚS v˘slovnû zmiÀuje
pouze o dÛsledcích realizace pravomoci orgány ES v podobû omezení
pravomoci vnitrostátních orgánÛ.

V pﬁípadû rámcov˘ch rozhodnutí tomu je jinak. ByÈ
rámcové rozhodnutí nemÛÏe vnitrostátnû vytváﬁet práva
a povinnosti pro fyzické a právnické osoby bez své implementace prostﬁednictvím vnitrostátní legislativy,
a v této souãinnosti zákonodárce lze spatﬁovat prostﬁedek napravující byÈ zprostﬁedkovanû a nepﬁímo demokratick˘ deficit EU,41 uvedená omezení pravomocí vnitrostátních orgánÛ vznikají pﬁímo na základû rozhodnutí
Rady EU, coÏ nás vede k závûru, Ïe v pﬁípadû rámcov˘ch

ÚS v‰ak zároveÀ pﬁipomnûl, Ïe u rámcov˘ch rozhodnutí zÛstává dosud nevyjasnûná otázka jejich pﬁípadné
pﬁednosti pﬁed národním právem, jakou má právo komunitární.Vyﬁe‰ení této otázky v‰ak ÚS nepovaÏoval za
potﬁebné pro své rozhodnutí,50 protoÏe podle ÚS posta-
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54) Srov. vûc Pl. ÚS 66/04, cit. sub 46, zejména odst. 56 a 58.
55) Nechceme v této souvislosti spekulovat, jak by se ÚS pﬁípadnû postavil k situaci, kdy by mezinárodní závazek nebyl pﬁijat ústavnû konformním zpÛsobem (napﬁ. prezidentská smlouva by byla schválena
pouze vládou) a pﬁitom by se podle ãl. 27 VÚSP nemohla âR dovolávat
svého vnitrostátního práva jako dÛvodu pro neplnûní smlouvy.

ãilo vyuÏít nepﬁímého úãinku rámcov˘ch rozhodnutí,
kter˘ ÚS oznaãil za ústavní princip vypl˘vající z ãl.1 odst.
2 Ústavy,ve spojení s principem spolupráce stanoven˘m
ãl. 10 SES.51 S ohledem na skuteãnost, Ïe ãl. 14 odst. 4
Listiny základních práv a svobod52 bylo moÏno vyloÏit
tímto eurokonformním zpÛsobem, neshledal ÚS Ïádn˘
rozpor napadeného zákona s ústavním poﬁádkem.

Z tohoto dÛvodu povaÏujeme za nezbytné polemizovat s odli‰n˘m stanoviskem soudkynû Eli‰ky Wagnerové
(k níÏ se pﬁipojila i soudkynû Vlasta Formánková), která
se, proti stanovisku vût‰iny ÚS, postavila proti moÏnosti
pﬁenosu pravomocí ve III. pilíﬁi. Podle E.Wagnerové není
takov˘ pﬁenos moÏn˘, protoÏe „[n]a rozdíl od prvního
pilíﬁe EU vystavûného na enumerativním v˘ãtu vûcnû vymezen˘ch kompetencí orgánÛ ES, by ‰lo v pﬁípadû tﬁetího pilíﬁe pﬁi aplikaci ãl. 10a Ústavy o ‘bianco ‰ek’ poskytnut˘ orgánÛm EU ve vágnû, neboÈ zcela rámcovû,
vymezené oblasti – to jest v trestní agendû spojené s justicí a policií“.Vzhledem k tomu, Ïe trestní právo nejvíce
ingeruje do základních svobod, bylo by lze takov˘ „pau‰ální“ pﬁenos podle E.Wagnerové povaÏovat za „zﬁejmû
v rozporu s podstatnou náleÏitostí demokratického právního státu“. E.Wagnerová by v‰ak v trestní oblasti neakceptovala ani pﬁenos pﬁesnû definovan˘ch pravomocí,
neboÈ EU dosud nedisponuje vlastní ústavou obsahující
katalog základních práv, kter˘m by byl takov˘ pﬁenos legitimizován. Podle E.Wagnerové jsou „rámcová rozhodnutí svou povahou ‘intergovernmentálními smlouvami’,
a to se v‰emi dÛsledky, které z toho plynou“. Jejich povaha vyluãuje jejich kvalifikaci jako mezinárodních
smluv podle ãl. 10 Ústavy âR, pﬁiãemÏ E.Wagnerová dochází k závûru, Ïe „... implementace rámcov˘ch rozhodnutí podléhá toliko reÏimu ãl.1 odst.2 Ústavy âR56 a kompletnímu ústavnûprávnímu pﬁezkumu podléhá aÏ
pﬁípadná implementace rámcového rozhodnutí domácím zákonodárcem“57.

50) Vûc Pl. ÚS 66/04, cit. sub 46, odst. 56–60.
51) Vûc Pl. ÚS 66/04, cit. sub 46, odst. 61: „Z ãl. 1 odst. 2 Ústavy ve spojení s principem spolupráce stanoven˘m ãl.10 SES,vypl˘vá ústavní princip, podle nûhoÏ mají b˘t domácí právní pﬁedpisy, vãetnû ústavy, interpretovány souladnû s principy evropské integrace a spolupráce
komunitárních orgánÛ a orgánÛ ãlenského státu“. Správnû v‰ak mûl ÚS
uvést nikoli ãl.10 SES,n˘brÏ princip loajality obsaÏen˘ ve Smlouvû o EU,
obsahovû analogick˘ tomu, kter˘ je stanoven v ãl. 10 SES, neboÈ takto
zní v˘rok ESD v odst.42-43 rozsudku ESD Maria Pupino,viz téÏ odst. 58
nálezu Pl. ÚS 66/04. Srov. téÏ rozsudek Soudu prvního stupnû ze dne
21. záﬁí 2005 ve vûci T-306/01, Yusuf, dosud neuveﬁejnûn ve Sbírce rozhodnutí, odst. 156, kter˘ hovoﬁí o „koexistenc[i] Unie a Spoleãenství
coby spojen˘ch, ale odli‰n˘ch právních ﬁádÛ“ (zv˘raznûní pﬁidáno).
52) Ústavní zákon ã. 2/1993 Sb.

Není pﬁitom zﬁejmé, zda nepﬁím˘ úãinek rámcov˘ch
rozhodnutí ÚS akceptuje jako specifickou vlastnost unijního práva stanovenou Smlouvou o EU, která nevypl˘vá
z Ïádného ustanovení Ústavy, av‰ak kterou je na základû
ãl. 1 odst. 2 Ústavy tﬁeba respektovat, nebo zda jej povaÏuje za dÛsledek obecného respektu k mezinárodním závazkÛm zaloÏen˘ na ãl. 1 odst. 2 Ústavy, a tedy za princip,kter˘ by mohl b˘t vztáhnut na jakoukoli mezinárodní
smlouvu nebo jin˘ závazek plynoucí z mezinárodního
práva. Pﬁes odli‰ná teoretická v˘chodiska mají oba tyto
moÏné v˘klady spoleãn˘ jeden dÛsledek: tûÏko by bylo
myslitelné,Ïe by nepﬁím˘ úãinek rámcov˘ch rozhodnutí
mohl nastat bez pﬁenosu pravomocí ve smyslu ãl. 10a
Ústavy.
Pro první v˘chodisko platí, ãteno logikou pﬁípadu cukern˘ch kvót,53 Ïe se úãinky rámcov˘ch rozhodnutí ﬁídí
ve vnitrostátním právu pﬁímo unijním právem. JestliÏe
ÚS neﬁekl,zda tyto úãinky rámcov˘ch rozhodnutí ve vnitrostátním právu jsou stejné jako u práva komunitárního
(s v˘jimkou nepﬁímého úãinku, kde je to jiÏ vyjasnûno),
uãinil tak zjevnû právû proto, Ïe tato otázka nebyla ESD
dosud vyjasnûna.54
Av‰ak i v pﬁípadû druhého v˘chodiska lze mít za to,
Ïe povinnost preferovat z více moÏn˘ch v˘kladÛ ustanovení ústavního práva ten, kter˘ je s nimi nejvíce v souladu, se principielnû jistû vztahuje jen na takové na mezinárodní závazky, které âR vznikly ústavnû konformním
zpÛsobem.55 Jak v‰ak argumentujeme v˘‰e, bez pﬁenosu
pravomocí by vznik mezinárodních závazkÛ z rámcov˘ch rozhodnutí nebyl ústavnû konformní, protoÏe do
procesu jeho pﬁijímání jako mezinárodního závazku nebyly zapojeny ty vnitrostátní orgány, které by jej podle
jeho obsahu (skuteãnosti uvedené v ãl. 49 Ústavy) pﬁijímat mûly.

56) Jako hlavní dÛvod uvádí E. Wagnerová absenci Ústavou pﬁedvídaného procesu vnitrostátní ratifikace.
57) Srov. odli‰né stanovisko E.Wagnerové ve vûci Pl. ÚS 66/04, cit. sub
46.

Pro úãely tohoto ãlánku nepovaÏujeme za nezbytné
se pou‰tût do polemiky o míﬁe ústavnûprávního pﬁezkumu vnitrostátní implementace rámcov˘ch rozhodnutí.58 NepovaÏujeme ji za rozhodující pro zodpovûzení
otázky, zda ve tﬁetím pilíﬁi nastal ãi nenastal pﬁenos pravomocí.Vyjadﬁujeme v‰ak nesouhlas s tím, Ïe by tﬁetí pilíﬁ neznamenal Ïádn˘ pﬁenos pravomocí ve smyslu
ãl. 10a Ústavy. Existenci pﬁenosu pravomocí pﬁitom povaÏujeme za nezbytnou vnitrostátní podmínku pro to,
aby mohly nastat úãinky unijního práva, které byly téÏ
uznány ÚS, a které dle na‰eho názoru zaji‰Èují, aby závazky z rámcov˘ch rozhodnutí byly zpÛsobilé nahradit
závazky z mezinárodních smluv, a tím vnitrostátnû odÛvodnit pﬁednostní nepouÏití mezinárodní smlouvy pﬁed
zákonem, kter˘ implementuje rámcové rozhodnutí, aã jinak by ve smyslu ãl. 10 Ústavy bylo tﬁeba postupovat
opaãnû. E. Wagnerová zdÛrazÀuje absenci pﬁenosu pravomocí zejména v souvislosti s tím, aby vnitrostátní garance základních práv a svobod zaruãené Listinou a garantované ÚS nebyly nahrazeny spolehnutím se
na dodrÏování základních práv Unií tak, jako tomu je
v pﬁípadû komunitárního práva, pﬁiãemÏ vnitrostátnû je
takov˘ následek spojen s pﬁenosem pravomocí podle
ãl. 10a Ústavy.

53) Ve kterém ÚS, s v˘hradou suverenity a materiálního jádra Ústavy,
zcela akceptuje úãinky komunitárního práva jakoÏto samostatného
právního systému. Srov. Malenovsk˘, J. Mezinárodní smlouvy podle
ãl. 10a Ústavy âR. Právník, 2003, ã. 9, s. 846, podle kterého si komunitární právo „jako v˘ron normotvorné moci Spoleãenství“ samo urãuje
své úãinky a není proto logicky obhajitelné, aby jeho úãinky normovala
ústava ãlenského státu. Podobn˘ názor na tento aspekt, byÈ vníman˘
z jiné perspektivy, má i Z. Kühn (kter˘ se v obecné rovinû s J. Malenovsk˘m na ústavním základu pÛsobení komunitárního práva zásadnû
neshoduje), podle nûhoÏ je komunitární právo „aplikováno se v‰emi
sv˘mi specifick˘mi dÛsledky nikoliv proto,Ïe tak stanoví domácí ústava,
ale proto,Ïe tak stanoví komunitární právo samo.“ – srov.Kühn, Z. Je‰tû
jednou k ústavnímu základu pÛsobení komunitárního práva v ãeském
právním ﬁádu. Právní rozhledy, 2004, ã. 10, s. 396.
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r˘mi je v ãl. 31 odst. 1 SEU vymezena pravomoc EU v oblasti justiãní spolupráce.
I kdybychom v‰ak pﬁedpokládali, Ïe ÚS svÛj velkorys˘
pﬁístup zaujat˘ vÛãi III. pilíﬁi a rámcov˘m rozhodnutím
bude v budoucnu revidovat a pﬁiblíÏí se spí‰e postoji
soudkynû E.Wagnerové,je pro úãely na‰eho v˘kladu podstatné,Ïe i v jejím pojetí má b˘t rámcové rozhodnutí chápáno pﬁinejmen‰ím jako mezinárodní závazek, kter˘
musí b˘t respektován dle ãl. 1 odst. 2 Ústavy.Takov˘ závazek mající charakter specifické, pod ãl. 10 Ústavy âR
nespadající, „intergovernmentální“ smlouvy, musí b˘t
ãesk˘mi orgány logicky respektován stejnû jako závazky
spadající pod ãl. 10 Ústavy âR. V takovém pﬁípadû by
v‰ak ÚS musel najít odÛvodnûní,proã má b˘t vnitrostátní
zákonodárce „zvenku“ (tj. bez souãinnosti pﬁedvídané
Ústavou pro sjednávání mezinárodních smluv) zavázán
k pﬁijetí vnitrostátní úpravy urãitého obsahu, aniÏ by pﬁitom do‰lo k pﬁenosu pravomocí.

58) V této souvislosti nelze nepﬁipomenout v˘‰e uveden˘ pﬁístup polského ústavního tribunálu (cit.sub.33),kter˘ judikoval,Ïe respekt k mezinárodnímu právu zavazuje polského ústavodárce ke zmûnû ústavy tak,
aby byla souladná s rámcov˘m rozhodnutím. Jistû by v‰ak byla ústavnû
konformní i cesta, aby Polsko dosáhlo zmûny rámcového rozhodnutí
(napﬁ. téÏ za vyuÏití iniciaãního práva ãlensk˘ch státÛ ve tﬁetím pilíﬁi),
vyjednalo pro sebe v˘jimku z rámcového rozhodnutí nebo vystoupilo
z EU.

Jak v‰ak v˘‰e argumentujeme, pﬁenos pravomocí
podle ãl. 10a Ústavy nemusí nutnû znamenat stejnou
míru pﬁenosu, jako tomu je v prvním pilíﬁi. Proto téÏ
úãinky práva vytvoﬁeného v pﬁenesené pravomoci nemusí b˘t vÏdy totoÏné s úãinky komunitárního práva.Pﬁipomínáme, Ïe úãinky práva vytvoﬁeného v pﬁenesené
pravomoci si normuje tento právní ﬁád sám, coÏ ostatnû
ÚS zdÛraznil ve svém nálezu k cukern˘m kvótám a coÏ
jej vedlo k uvedení ãl. 10a Ústavy jako dÛvodu pro vnitrostátní platnost komunitárního práva,59 aãkoli se v odborné literatuﬁe vyskytly i jiné názory.60 S ohledem na
kvalitativnû jinou, uÏ‰í míru pﬁenosu pravomocí ve tﬁetím pilíﬁi oproti pilíﬁi prvnímu, která implikuje vût‰í ingerenci vnitrostátních orgánÛ, se tedy zdá b˘t logické, Ïe
téÏ úãinky unijního práva nebudou shodné s úãinky
práva komunitárního. Vût‰í míra ústavnûprávního pﬁezkumu implementace tﬁetipilíﬁov˘ch aktÛ oproti prvopilíﬁov˘m se proto nejeví b˘t vylouãenou a s E. Wagnerovou tak souhlasíme v tom smyslu, Ïe úloha ÚS
a vnitrostátní garance základních práv a svobod zaruãené
Listinou mohou ve tﬁetím pilíﬁi nalézt ‰ir‰í uplatnûní neÏ
v oblasti komunitárního práva. DÛvodem takového závûru v‰ak dle na‰eho názoru není absolutní vylouãení
pﬁenosu pravomocí ve smyslu ãl. 10a Ústavy, ale jiná povaha unijního práva vytvoﬁeného v pﬁenesené pravomoci. Je tﬁeba téÏ poukázat na absenci obligatorního ﬁízení o pﬁedbûÏné otázce, a tím na riziko, Ïe evropsk˘
systém ochrany základních práv nebude moci b˘t ESD
efektivnû poskytnut z prostého dÛvodu, Ïe národní
soudy ãlensk˘ch státÛ ESD nepoloÏí pﬁedbûÏnou otázku
t˘kající se pﬁípadného zásahu do základních práv. Za takové situace se pak vy‰‰í úloha národního ústavního
soudu jeví b˘t logickou.

V. Kolize mezinárodní smlouvy a rámcového
rozhodnutí
1.Aplikovatelnost VÚSP ve vztahu k rámcov˘m
rozhodnutím
Nyní se dostáváme k samotné otázce stﬁetu rámcového
rozhodnutí a mezinárodní smlouvy, konkrétnû její mezinárodnûprávní rovinû.
Vázanost ãlensk˘ch státÛ rámcov˘mi rozhodnutími
pﬁijat˘mi Radou EU je stanovena ve Smlouvû o EU, konkrétnû v jejím ãl. 34 odst. 2 písm. b) SEU. Povinnost ãlensk˘ch státÛ transponovat do vnitrostátního právního
ﬁádu rámcová rozhodnutí tak je jednoznaãnû závazkem
mezinárodnûprávní povahy.
Za podstatné pro zpÛsobilost rámcového rozhodnutí
nahradit mezinárodní smlouvu povaÏujeme vyjasnit dÛsledky okolnosti, Ïe rámcové rozhodnutí samo o sobû
není mezinárodní smlouvou, ale aktem EU pﬁijíman˘m
Radou EU.Pﬁitom podle ãl.39 VÚSP „mÛÏe b˘t [smlouva]
zmûnûna dohodou mezi stranami.Na takovou dohodu se
vztahují pravidla uvedená v ãásti II. [pozn. postupy pro
sjednávání mezinárodních smluv], ledaÏe by smlouva
stanovila jinak“. PovaÏujeme proto za nezbytné vyjasnit,
zda lze rámcové rozhodnutí povaÏovat za „dohodu mezi
stranami,“ kterou pﬁedvídá ãl. 39 VÚSP, pﬁípadnû zda lze
postup pﬁijímání rámcového rozhodnutí povaÏovat za
jin˘ postup pro vznik mezinárodního závazku ve smyslu
„ledaÏe by smlouva stanovila jinak“ uvedeném v ãl. 39
VÚSP.
VÚSP tedy umoÏÀuje,aby si strany smlouvou stanovily
jin˘ postup pro zmûnu smluv. Samotné mezinárodní
právo tak nepoÏaduje, aby byla mezinárodní smlouva nahrazena pouze mezinárodní smlouvou,ale je pﬁipu‰tûno,
Ïe si strany mohou dohodnout téÏ jin˘ mechanismus.Nevidíme proto Ïádn˘ dÛvod, proã by rámcové rozhodnutí
nemûlo b˘t pouze jin˘m zpÛsobem zmûny mezinárodního závazku.Jsme proto toho názoru,Ïe Smlouvou o EU
byl zmûnûn procesní postup pro zmûnu mezinárodních
smluv mezi ãlensk˘mi státy, a to tak, Ïe závazky z mezinárodních smluv mohou b˘t mûnûny rámcov˘mi rozhodnutími. To by platilo i v pﬁípadû, Ïe by pro pﬁijetí
rámcového rozhodnutí neexistoval poÏadavek jednomyslnosti,61 nicménû je pravdûpodobné, Ïe právû díky této
podmínce byly státy v citlivé trestní oblasti ochotny spe-

59) âást VI B, desát˘ a jedenáct˘ odstavec nálezu Pl. ÚS 50/04, cit. sub
45.
60) ÚS pﬁedev‰ím nijak neozﬁejmuje, proã by SES a SEU, které tvoﬁí základ komunitárního práva, nemûly b˘t povaÏovány za mezinárodní
smlouvy ve smyslu ãl. 10 Ústavy s tím, Ïe ãl. 10a Ústavy zaji‰Èuje ústavní
konformitu úãinkÛ komunitárního práva, k argumentÛm pro takov˘ v˘klad viz Malenovsk˘, J. op. cit. sub 53, s. 847; Malenovsk˘, J. Ve vûci
ústavního základu pÛsobení komunitárního práva uvnitﬁ âR nebylo ﬁeãeno poslední slovo. Právní rozhledy, 2004, ã. 6, s. 227 a násl.; Malenovsk˘, J. Vítûzství „dogmatikÛ“ nad „pragmatiky“ se odkládá. Právní
rozhledy, 2005, ã. 11, s. 408 a násl.

Pochybnosti lze mít téÏ o tom, Ïe by specifikace pravomocí ve tﬁetím pilíﬁi byla „vágním bianco ‰ekem“.Ustanovení ãl. 30–32 SEU, která materielnû vymezují rozsah
pravomocí EU, jsou dle na‰eho názoru minimálnû stejnû
specifická jako vymezení pravomocí ES v prvním pilíﬁi.
Napﬁ.dosaÏení cílÛ „udrÏování,ochrana a zlep‰ování kvality Ïivotního prostﬁedí“ a „obezﬁetné a racionální vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ“, kter˘mi je v ãl. 175 odst. 1 SES
vymezena pravomoc ES v oblasti Ïivotního prostﬁedí,
jsou dle na‰eho názoru dokonce ménû konkrétními formulacemi neÏ „usnadÀování a urychlování spolupráce
pﬁíslu‰n˘ch ministerstev a soudních nebo obdobn˘ch orgánÛ ãlensk˘ch státÛ v ﬁízení a pﬁi v˘konu rozhodnutí“
nebo „usnadÀování vydávání mezi ãlensk˘mi státy“, kte-
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Z toho nelze dovodit jin˘ závûr, neÏ Ïe rámcov˘m rozhodnutím dochází k obsahové modifikaci závazkÛ z pÛvodní mezinárodní smlouvy. Rámcové rozhodnutí tedy
mûní mezinárodní smlouvu nepﬁímo, prostﬁednictvím
toho, Ïe na mezinárodním základû ukládá povinnost
transpozice svého obsahu do zákona a ukládá takov˘ zákon ve vzájemn˘ch vztazích pouÏívat. Argument, Ïe by
rámcová rozhodnutí mûla jin˘ úãel neÏ mezinárodní
smlouvy, proto nepovaÏujeme za relevantní; ostatnû
i ﬁada mezinárodních smluv vyÏaduje své vnitrostátní
provedení. Zatímco P. Polák tvrdí, Ïe se vnitrostátního
práva pﬁijatého na základû rámcového rozhodnutí nelze,
v souladu s ãl. 26 a 27 VÚSP, dovolávat jako dÛvodu neplnûní mezinárodní smlouvy, dle na‰eho názoru je tﬁeba
vyjít z toho, Ïe pro neaplikaci pﬁedchozí mezinárodní
smlouvy se není tﬁeba dovolávat vnitrostátní legislativy,
ale závazku plynoucího ze Smlouvy o EU,jehoÏ obsahem
je povinnost vnitrostátní právní úpravu pﬁijmout.Tato povinnost má, z titulu své mezinárodnûprávní povahy plynoucí ze Smlouvy o EU, zpÛsobilost nahradit jiné mezinárodní závazky minimálnû tak, Ïe se tyto závazky
neprovádûjí ve smyslu ãl. 30 VÚSP.
P. Polák správnû uvádí, Ïe v pﬁípadû sekundární komunitární legislativy je pouÏití ãl. 30 a 41 VÚSP nadbyteãné, a to z dÛvodu nadﬁazenosti komunitárního práva
a jeho pﬁímého úãinku. JelikoÏ dosud není zﬁejmé, zda
lze na základû Smlouvy o EU obdobnû konstruovat nadﬁazenost unijního práva,62 pouÏití ãl.30 a 41 VÚSP se pro
urãení vzájemného vztahu rámcového rozhodnutí a mezinárodní smlouvy nadbyteãn˘m jevit nemusí. Je tﬁeba
téÏ pﬁipomenout, Ïe pravidla zakotvená ve VÚSP jsou
z vût‰í ãásti zakotvením mezinárodního práva obyãejového, které platí bez ohledu na to, zda se na konkrétní
situaci vztahuje VÚSP ãi zda je dan˘ stát její smluvní stranou. Okolnost, Ïe rámcová rozhodnutí nejsou mezinárodními smlouvami ve smyslu ãl. 2 odst. 1 písm. a) VÚSP,
ale spí‰e mezinárodními závazky, by proto nemûla b˘t
rozhodující.

61) VÚSP nijak nepﬁedepisuje, jak má pﬁípadná procedura pro zmûnu
mezinárodního závazku upravená „dohodou“ mezi státy vypadat, nic
tedy teoreticky nebrání tomu, aby se tak dûlo prostﬁednictvím orgánu,
kter˘ rozhoduje kvalifikovanou vût‰inou.

Dikce ãl. 39 VÚSP by napovídala tomu, Ïe moÏnost odli‰né úpravy zmûny smlouvy musí b˘t stanovena v kaÏdé
jednotlivé smlouvû.Takov˘ postup v‰ak povaÏujeme za
nadbyteãn˘. Jsme toho názoru, Ïe podle ãl. 39 VÚSP do‰lo generelnû k dohodû mezi ãlensk˘mi státy, Ïe mohou
své závazky mûnit rámcov˘mi rozhodnutími, a tato generelní moÏnost se implicitnû vztahuje na v‰echny
smlouvy mezi ãlensk˘mi státy. V pﬁípadû, Ïe smluvními
stranami mezinárodní smlouvy jsou téÏ tﬁetí státy,splÀuje
takováto dohoda o zmûnû procesního postupu pro
zmûnu mezinárodních smluv, resp. pro uÏ‰í úpravu mezi
nûkter˘mi státy mezinárodní smlouvy,dle na‰eho názoru
podmínky ãl. 41 VÚSP. Není totiÏ nijak na újmu tﬁetím
stranám,aby si ãlenské státy EU mezi sebou stanovily uÏ‰í
úpravu prostﬁednictvím rámcového rozhodnutí, nikoli
prostﬁednictvím mezinárodní smlouvy.
Lze tedy shrnout, Ïe ãlenské státy se v SEU, a to plnû
v souladu s postupy mezinárodního práva veﬁejného,jednomyslnû dohodly na zpÛsobu,jak˘m mezi sebou budou
vytváﬁet mezinárodnûprávní závazky, opírající se o a vycházející právû ze SEU. Na rozdíl od P. Poláka jsme toho
názoru, Ïe s ohledem na mezinárodnûprávní pÛvod rámcov˘ch rozhodnutí lze ve vztahu rámcov˘ch rozhodnutí
a mezinárodních smluv mezi ãlensk˘mi státy obdobnû
aplikovat ustanovení VÚSP.
S P.Polákem je moÏno souhlasit,Ïe úãelem rámcov˘ch
rozhodnutí není mûnit mezinárodní závazky ãlensk˘ch
státÛ, ale „pouze“ ovlivÀovat obsah jejich vnitrostátní
úpravy. Závazek ke zmûnû vnitrostátní úpravy v‰ak má
mezinárodnûprávní pÛvod, protoÏe se jedná o závazek
z mezinárodní smlouvy – Smlouvy o EU.
Pro ozﬁejmûní mechanismu nahrazení mezinárodní
smlouvy rámcov˘m rozhodnutím v‰ak povaÏujeme za
nezbytné vzít v potaz pﬁedev‰ím reáln˘ dopad realizace
závazku zmûnit vnitrostátní právo. Dojde-li ke zmûnû legislativy, bude naplnûn primární závazek z rámcového
rozhodnutí, av‰ak sekundárnû bude téÏ platit mezinárodní závazek z rámcového rozhodnutí takto vytvoﬁenou
vnitrostátní legislativu pouÏívat. Formálnû tedy dojde
k tomu, Ïe mezinárodní závazek pouÏívat ve vzájemn˘ch
vztazích mezinárodní smlouvu bude nahrazen z rámcového rozhodnutí vypl˘vajícím mezinárodním závazkem
pouÏívat ve vzájemn˘ch vztazích vnitrostátní legislativu
urãitého obsahu. JestliÏe tedy napﬁ. rámcové rozhodnutí
X ukládá povinnost pﬁijmout vnitrostátní úpravu, která
se li‰í od úpravy stanovené mezinárodní smlouvou Y,pak
jsou na základû v˘‰e uvedeného ãlenské státy povinny
implementovat úpravu X do sv˘ch právních ﬁádÛ. OkamÏikem, kdy ãlenské státy implementaãní povinnost
splní, budou ve vzájemn˘ch vztazích aplikovat X místo
Y.Av‰ak do doby, neÏ bude úprava X vnitrostátnû implementována, poplyne z rámcového rozhodnutí pouze povinnost implementovat, nikoli v‰ak je‰tû závazek pouÏívat, protoÏe rámcové rozhodnutí nemá pﬁím˘ úãinek.
Proto aÏ pﬁijetím vnitrostátní implementace nahradí
úprava plynoucí z rámcového rozhodnutí X úpravu stanovenou mezinárodní smlouvou Y.

62) Srov. nález Pl. ÚS 66/04, cit. sub 46, odst. 59.

V pﬁípadû, Ïe jsou smluvními stranami pÛvodní mezinárodní smlouvy pouze ãlenské státy, uplatní se dle na‰eho názoru pravidla stanovená v ãl. 30 VÚSP.V pﬁípadû,
Ïe jsou smluvními stranami pÛvodní mezinárodní
smlouvy téÏ tﬁetí státy, pouhá aplikace pravidla lex posterior derogat priori nepostaãí. PÛvodní mezinárodní
smlouvou je totiÏ omezena smluvní volnost smluvních
stran, a to podmínkami stanoven˘mi v ãl. 41 VÚSP, které
jsou následující: smlouva takovou zmûnu nezakazuje,
zmûna není na újmu ani v˘konu práv plynoucích ze
smlouvy druh˘m stranám, ani na újmu plnûní jejich závazkÛ, a zmûna se nedot˘ká ustanovení, jejichÏ zmûna
je nesluãitelná s ﬁádn˘m plnûním pﬁedmûtu a úãelu
smlouvy jako celku. S ohledem na pﬁimûﬁenou aplikaci
ãl. 41 VÚSP ve vztahu k závazkÛm ãlensk˘ch státÛ plynoucím z rámcov˘ch rozhodnutí pak lze mít za to,Ïe ãlenové Rady EU musejí pﬁi pﬁijímání rámcov˘ch rozhodnutí dbát na to, aby tyto podmínky byly naplnûny.
Nebude-li tomu tak, ke zmûnû mezinárodní smlouvy ve
smyslu ãl.41 VÚSP by nedo‰lo a ãlenské státy by byly nuceny aplikovat pÛvodní mezinárodní smlouvu, a to zejména s ohledem na dotãenost práv tﬁetích stran.63 Tím
by se v‰ak dostávaly do rozporu se sv˘mi závazky vypl˘vajícími ze SEU.Takov˘ rozpor by mohl b˘t následnû
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odstranûn pouze buì zmûnou nebo vypovûzením mezinárodní smlouvy64 nebo zmûnou nebo zru‰ením rámcového rozhodnutí.

âlánky

Ústavy âR mají pﬁednost pﬁed zákony provádûjícími
platn˘ mezinárodnûprávní závazek z rámcového rozhodnutí, bude tím poru‰ovat SEU, tedy smlouvu podle
ãl. 10a Ústavy âR, s níÏ vyslovili obãané tohoto státu souhlas v rámci pﬁístupového referenda.

63) Srov. ãl. 307 SES, podle kterého nejsou Smlouvou o ES dotãeny závazky z mezinárodních smluv se tﬁetími státy.
64) Pro nové ãlenské státy taková povinnost vypl˘vá z ãl.6 odst.10 Aktu
o pﬁistoupení âR k EU.

3. Kolize mezinárodní smlouvy
a netransponovaného rámcového rozhodnutí

Na mezinárodnûprávní úrovni je proto dle na‰eho názoru tﬁeba pﬁípadn˘ konflikt mezi rámcov˘m rozhodnutím a mezinárodní smlouvou vyﬁe‰it tak, Ïe závazky
plynoucí z rámcov˘ch rozhodnutí mají pﬁednost pﬁed závazky plynoucími z dﬁíve uzavﬁen˘ch mezinárodních
smluv, a to za pﬁimûﬁené aplikace ãl. 30 a 41 VÚSP. S ohledem na tyto úãinky nepovaÏujeme za nezbytné, aby pÛvodní mezinárodní smlouva pﬁipou‰tûla moÏnost své
zmûny pouÏíváním jednotn˘ch právních pﬁedpisÛ, jak
tak ãiní napﬁ. ãl. 28 EÚV. S ohledem na to, Ïe ke zmûnû
dochází pﬁímo, nepovaÏujeme téÏ pﬁípadnou notifikaci,
obdobnou notifikaci podle ãl. 28 EÚV, o pouÏívání vnitrostátních pﬁedpisÛ za konstitutivní pro to, aby nastaly
poÏadované zmûny, ale pouze za deklaratorní. Ze stejného dÛvodu povaÏujeme za deklaratorní téÏ pﬁípadnou
publikaci takové notifikace.65

Podstatou plnûní závazku definovaného v SEU jako
„sblíÏení právních a správních pﬁedpisÛ ãlensk˘ch státÛ“
zpravidla je, Ïe podle úpravy stanovené rámcov˘m rozhodnutím budou ãlenské státy aplikovat ve vzájemn˘ch
vztazích jednotné, resp. vzájemnû si korespondující
právní pﬁedpisy podle obsahu stanoveného rámcov˘m
rozhodnutím, a to bez ohledu na to, zda se jedná o oblast, která je upravena dﬁívûj‰í mezinárodní smlouvou.
Problém v‰ak mÛÏe vzniknout v pﬁípadû, Ïe rámcové
rozhodnutí nebylo ﬁádnû transponováno.Dokud ãlenské
státy na vnitrostátní úrovni nepﬁijaly potﬁebná transponující opatﬁení, není moÏné, s ohledem na chybûjící
pﬁím˘ úãinek, aby podle rámcov˘ch rozhodnutí vnitrostátnû postupovaly. Nastává tedy zásadní otázka, zda je
moÏno, do doby neÏ bude rámcové rozhodnutí transponováno do vnitrostátního práva, aplikovat úpravu stanovenou mezinárodní smlouvou.
Pﬁi zodpovûzení této otázky je nejprve tﬁeba se blíÏe
podívat na mechanismus realizace rámcov˘ch rozhodnutí a porovnat ho s mechanismy realizace mezinárodních smluv. ByÈ se jedná o mezinárodnûprávní instrumenty, které mají shodn˘ cíl: vytvoﬁit unifikovanou
úpravu, ke vstupu v platnost u rámcov˘ch rozhodnutí
dochází za jin˘ch okolností a jin˘m zpÛsobem, neÏ v pﬁípadû mezinárodních smluv.Mezinárodní smlouvu stát ratifikuje,a tedy tím vyjádﬁí souhlas b˘t smlouvou zavázán,
aÏ poté, co splní své vnitrostátní ústavní podmínky, a to
obvykle vãetnû pﬁípadného pﬁijetí vnitrostátní legislativy.66 Naproti tomu rámcové rozhodnutí zavazuje státy
pﬁímo, pﬁiãemÏ obsahem tohoto závazku je právû pﬁijetí
právní úpravy pﬁedvídané rámcov˘m rozhodnutím.
Vstup rámcového rozhodnutí v platnost tedy není vázán
na to, zda jsou vytvoﬁeny vnitrostátní pﬁedpoklady pro
jeho aplikaci, jako tomu je v pﬁípadû vstupu v platnost
mezinárodní smlouvy pro konkrétní stát. Naopak – obsahem povinnosti z rámcového rozhodnutí je pﬁijmout
vnitrostátní právní úpravu pﬁedvídanou rámcov˘m rozhodnutím. Rámcové rozhodnutí tak je sv˘mi úãinky podobné nesamovykonatelné mezinárodní smlouvû.

65) Takov˘ postup povaÏujeme za konformní i z hlediska dodrÏení zásady právní jistoty. Jak pÛvodní smlouva, tak rámcové rozhodnutí, tak
transponující zákon jsou téÏ ﬁádnû publikovány, takÏe kdokoli má moÏnost se s nimi seznámit. Stejnû tak pravidla obsaÏená v ãl. 30 VÚSP jsou
souãástí ﬁádnû vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy (ã. 15/1988 Sb.).

2.Vnitrostátní dÛsledky
âl. 10 Ústavy âR stanovuje pﬁednostní aplikaci mezinárodních smluv, jimiÏ je âR vázána, ve vztahu k vnitrostátním zákonÛm. Av‰ak v pﬁípadû, Ïe je mezinárodní
smlouva nahrazena jin˘m mezinárodním závazkem, je
zﬁejmé, Ïe se toto pravidlo nemÛÏe uplatnit.Aã rámcové
rozhodnutí není moÏné, s ohledem na chybûjící pﬁím˘
úãinek, aplikovat pﬁímo pﬁed zákonem, v˘‰e uveden˘ v˘klad vede k závûru, Ïe na mezinárodní úrovni byl závazek z mezinárodní smlouvy nahrazen závazkem z rámcového rozhodnutí. Za takové situace dle na‰eho názoru
nelze trvat na splnûní závazkÛ z pÛvodní mezinárodní
smlouvy, protoÏe samo mezinárodní právo plnûní mezinárodní smlouvy nepoÏaduje a naopak poÏaduje splnûní
závazku z rámcového rozhodnutí.V této souvislosti je dle
na‰eho názoru tﬁeba se opﬁít o ãl. 1 odst. 2 Ústavy âR,
kter˘ deklaruje jednotu mezinárodního a vnitrostátního
práva. Proto je, dle na‰eho názoru, tﬁeba ãl. 10 Ústavy âR
interpretovat tak, Ïe se nelze podle nûj dovolávat pﬁednosti mezinárodní smlouvy,pokud samotné mezinárodní
právo jiÏ poÏaduje aplikaci rámcového rozhodnutí, které
mezinárodní smlouvu nahradilo. Zákon, kter˘ transponuje rámcové rozhodnutí, se tak uplatní i pﬁi existenci
mezinárodní smlouvy upravující stejn˘ pﬁedmût jin˘m
zpÛsobem neÏ rámcové rozhodnutí, pokud byla dodrÏena pravidla mezinárodního práva pro nahrazení mezinárodních smluv.V této souvislosti je tﬁeba pﬁipomenout
i systematické ãlenûní Ústavy âR: ãl. 1 Ústavy âR pﬁedchází ãl. 10 Ústavy âR, a lze se proto domnívat, Ïe ãl. 10
Ústavy âR se má vykládat ve svûtle ãl. 1 odst. 2 Ústavy
âR.
Je zﬁejmé, Ïe pokud soudce nebo zákonodárce bude
vycházet z toho, Ïe mezinárodní smlouvy podle ãl. 10

66) Srov. ãl. 20 Smûrnice 131, podle kterého se standardnû nepﬁedloÏí
k ratifikaci smlouva do doby,neÏ bude pﬁijata potﬁebná zákonná úprava.
Tato argumentace samozﬁejmû není mezinárodnûprávní, ale vnitrostátní.Mezinárodnûprávnû se Ïádn˘ stát nemÛÏe,v souladu s ãl.27 VÚSP
dovolávat svého vnitrostátního práva jako dÛvodu neplnûní smlouvy.

Rámcové rozhodnutí pÛsobí ve dvou fázích: primárnû
stanovuje povinnost ãlensk˘m státÛm pﬁijmout jednotné
právní pﬁedpisy, a sekundárnû umoÏÀuje z titulu, Ïe se
jedná o mezinárodnûprávní instrument,aby takto pﬁijaté
vnitrostátní pﬁedpisy,odchylné od úpravy stanovené mezinárodní smlouvou, tuto úpravu nahradily a pﬁitom se
tak stalo zpÛsobem z hlediska mezinárodního práva
(konkrétnû VÚSP) konformním. Pﬁi neexistenci rámcového rozhodnutí by v pﬁípadû, Ïe by státy pﬁijaly úpravu
odli‰nou od úpravy poÏadované mezinárodní smlouvou,
poru‰ovaly své závazky z této mezinárodní smlouvy.
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Existence rámcového rozhodnutí jako nástroje mezinárodnûprávního závazku v‰ak zaruãuje, Ïe takov˘to vnitrostátní postup bude konformní se závazky mezinárodnûprávními, protoÏe, jak argumentováno v˘‰e, úprava
stanovená rámcov˘m rozhodnutím je prostﬁednictvím
vnitrostátní legislativy zpÛsobilá vnitrostátnû nahradit
úpravu stanovenou mezinárodní smlouvou.
Pokud v‰ak po uplynutí transpoziãní lhÛty dosud ãlensk˘ stát nepﬁijal provádûcí legislativu, poru‰uje tím svÛj
platn˘ mezinárodnûprávní závazek z rámcového rozhodnutí, tedy konkrétnû povinnost tuto implementaci
provést.Ve v˘‰e uvedeném smyslu se jedná o povinnost
primární, pﬁi jejímÏ nesplnûní nemohl nastat sekundární
úãinek rámcového rozhodnutí, kter˘m je nahrazení
úpravy stanovené mezinárodní smlouvou. Explicitní absence pﬁímého úãinku rámcového rozhodnutí zpÛsobuje,Ïe se jednotlivec praktické aplikace rámcového rozhodnutí nemÛÏe dovolat dﬁíve, neÏ vstoupí v platnost
vnitrostátní provádûcí legislativa, a proto nemÛÏe dojít
k uplatnûní pravidel stanoven˘ch rámcov˘m rozhodnutím pﬁed úpravou stanovenou mezinárodní smlouvou
dﬁíve neÏ s úãinností implementaãního pﬁedpisu. K nahrazení mezinárodní smlouvy proto dochází aÏ v okamÏiku vnitrostátní implementace rámcového rozhodnutí. KaÏdopádnû v‰ak od okamÏiku uplynutí transpoziãní
lhÛty do okamÏiku úãinnosti implementaãního pﬁedpisu
poru‰uje ãlensk˘ stát primární mezinárodnûprávní závazek pﬁijmout obsah rámcového rozhodnutí do svého
vnitrostátního ﬁádu.
Platí,Ïe dﬁívûj‰í mezinárodní smlouva je suspendována
ãi nahrazena pozdûj‰í mezinárodní smlouvou aÏ poté,co
je pozdûj‰í mezinárodní smlouva ratifikována, coÏ rozumn˘ stát uãiní jedinû aÏ tehdy, kdy je zaji‰tûna vnitrostátní aplikovatelnost mezinárodní smlouvy. Skuteãnost,
Ïe pozdûj‰í rámcové rozhodnutí mÛÏe nahradit pﬁedchozí mezinárodní smlouvu opravdu aÏ poté, co je zaji‰tûna jeho vnitrostátní aplikovatelnost, má tedy svou
vnitﬁní logiku.67
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poté, co je rámcové rozhodnutí ﬁádnû vnitrostátnû transponováno, a tedy aÏ poté mÛÏe rámcové rozhodnutí suspendovat pouÏití pÛvodní mezinárodní smlouvy. Nutno
ov‰em podotknout, Ïe vzhledem k judikátu Pupino se
od uplynutí transpoziãní lhÛty na národní právo jako celek vztahuje povinnost eurokonformního v˘kladu ve
svûtle rámcového rozhodnutí,coÏ se bude tedy t˘kat i pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy.68
V˘‰e uvedené nemÛÏe mít Ïádn˘ vliv na (obsahovû
tﬁeba totoÏn˘) závazek k té smluvní stranû takové bûÏné
mezinárodní smlouvy, která není ãlensk˘m státem EU.
Mezinárodní smlouva tak vÛãi neãlenskému státu EU po
dobu pÛsobnosti rámcového rozhodnutí nic „jiného“ nestanoví.
Jakmile pÛsobnost rámcového rozhodnutí skonãí, ﬁídí
své vztahy ãlenské státy EU opût plnû dle pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, nedohodnou-li se jinak.
Obdobn˘ názor zastává ﬁada ãlensk˘ch státÛ, které se
na podnût irského pﬁedsednictví (dok. 5028/04) vyjádﬁily zaãátkem roku 2004 k problematice aplikace Evropské úmluvy o vydávání ve vztahu k ãlensk˘m státÛm,
které dosud netransponovaly Evropsk˘ zat˘kací rozkaz
(dok. 5149/04 + ADD 1-6).69
Lze tedy uzavﬁít,Ïe v pﬁípadû netransponovaného rámcového rozhodnutí se bude nadále pouÏívat pﬁíslu‰ná
mezinárodní smlouva, a to aÏ do doby, kdy stát pﬁestane
poru‰ovat svÛj mezinárodnûprávní závazek a splní transpoziãní povinnost.70
68) K limitÛm takové povinnosti viz v˘‰e pozn. pod ãarou ã. 32 a text
s ní související.
69) Dokumenty Rady EU lze vyhledat na http://register.consilium.eu.int/servlet/driver?page=Advanced&typ =&lang=EN&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&cmsid=639.
70) Otázka vzniku pﬁípadné odpovûdnosti státu vÛãi jednotlivci za netransponované rámcové rozhodnutí je více neÏ sporná a její zevrubná
anal˘za pﬁesahuje meze tohoto pﬁíspûvku. KaÏdopádnû je to otázka,
která zÛstává otevﬁená pro pﬁípadné rozhodnutí ESD.

VI. Závěr
67) Tím v‰ak není, jak jiÏ bylo naznaãeno v˘‰e, nikterak dotãena primární povinnost ãlenského státu k transpozici rámcového rozhodnutí,
pokud jiÏ ubûhla transpoziãní lhÛta.

K obdobnému závûru mÛÏeme navíc dojít i zcela jin˘m zpÛsobem, a to v˘kladem ãl. 41 VÚSP, dle kterého si
mohou nûkteré smluvní strany domluvit odli‰nou
úpravu, pouze pokud se „. zmûna nedot˘ká ustanovení,
jejichÏ zmûna je nesluãitelná s ﬁádn˘m plnûním pﬁedmûtu a úãelu smlouvy jako celku“. Pokud by vázanost
ãlensk˘ch státÛ rámcov˘m rozhodnutím mûla mít za následek, Ïe nebudou aplikovat Ïádnou úpravu, nelze mít
za to, Ïe do‰lo k nahrazení pÛvodního mezinárodnûprávního závazku ve smyslu ãl. 41 VÚSP. TûÏko by bylo
moÏno mít za to,Ïe by úprava pﬁedvídaná rámcov˘m rozhodnutím byla sluãitelná s pÛvodní mezinárodní smlouvou, pokud by byla aplikace mezinárodní smlouvy suspendována tak, Ïe by v˘sledkem nemûla b˘t aplikace
Ïádné úpravy: ani rámcového rozhodnutí, které není
transponované a s ohledem na chybûjící pﬁímou pouÏitelnost jej nelze vnitrostátnû aplikovat, ani mezinárodní
smlouvy, protoÏe ta by byla rámcov˘m rozhodnutím suspendována.Aplikace rámcového rozhodnutí namísto pÛvodní mezinárodní smlouvy tedy mÛÏe b˘t ve smyslu
ãl. 41 VÚSP sluãitelná s ﬁádn˘m plnûním pﬁedmûtu
a úãelu pÛvodní mezinárodní smlouvy jako celku aÏ
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Závazky vÛãi ãlensk˘m státÛm EU stanovené mezinárodními smlouvami lze mûnit na základû rámcového rozhodnutí podle SEU.Takovému postupu nic nebrání z hlediska mezinárodního práva, coÏ by mûly respektovat
i ãeské orgány na základû ãl. 1 odst. 2 Ústavy âR. K realizaci rámcového rozhodnutí dochází prostﬁednictvím
implementaãní legislativy, která se v rozsahu pÛsobnosti
rámcového rozhodnutí pouÏije namísto mezinárodní
smlouvy. Povinnost vnitrostátnû neaplikovat pÛvodní
mezinárodní smlouvu a povinnost aplikovat úpravu stanovenou rámcov˘m rozhodnutím nastane aÏ poté, co je
rámcové rozhodnutí ﬁádnû transponováno vnitrostátním
právním pﬁedpisem. To ov‰em nic nemûní na skuteãnosti, Ïe pokud âR netransponuje rámcové rozhodnutí
ve stanovené implementaãní lhÛtû, poru‰uje tím svÛj
unijní, a zároveÀ samozﬁejmû mezinárodnûprávní, závazek a vzniká jí tím pﬁíslu‰ná odpovûdnost.71
71) Pﬁípadné sankce by se ov‰em v zásadû pohybovaly pouze v rovinû
mezinárodnûprávní, neboÈ SEU (narozdíl od SES) Ïádné explicitní
sankce za poru‰ení unijních povinností nezavádí.V ãistû teoretické rovinû by bylo lze v pﬁípadû nov˘ch ãlensk˘ch státÛ uvaÏovat o opatﬁeních, které má po dobu 3 let k dispozici Evropská komise na základû ãl.
39 Aktu o pﬁistoupení, nicménû není znám pﬁípad, Ïe by bylo toto ustanovení nûkdy aplikováno. Konstatování pﬁípadné nesprávné aplikace ãi
interpretace rámcového rozhodnutí ãlensk˘m státem v‰ak mÛÏe
(v rámci ﬁe‰ení sporu mezi ãlensk˘mi státy) podle ãl. 35 odst. 7 SEU uãinit Rada EU a pﬁípadnû ESD.

