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553
SDEÏ LEN IÂ
federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 21. brÏezna 1983 byla ve SÏtrasburku sjednaÂna UÂmluva
o prÏedaÂvaÂnõÂ odsouzenyÂch osob.
JmeÂnem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky byla UÂmluva podepsaÂna ve SÏtrasburku dne 13. uÂnora
1992.
S UÂmluvou vyslovilo souhlas FederaÂlnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a prezident
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ listina byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka
Rady Evropy, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 15. dubna 1992.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 18 odst. 2 dnem 1. cÏervence 1985. Pro CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku vstoupila v platnost v souladu se svyÂm cÏlaÂnkem 18 odst. 3 dnem 1. srpna 1992.
CÏeskyÂ prÏeklad UÂmluvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

UÂ ML UVA
o prÏedaÂvaÂnõÂ odsouzenyÂch osob

ty

CÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy a dalsÏõÂ signataÂrÏskeÂ staÂ-

majõÂce na zrÏeteli, zÏe cõÂlem Rady Evropy je dosazÏenõÂ veÏtsÏõÂ jednoty mezi jejõÂmi cÏleny;
prÏejõÂce si dalsÏõÂ rozvoj mezinaÂrodnõÂ spolupraÂce
v oblasti trestnõÂho praÂva;
domnõÂvajõÂce se, zÏe tato spolupraÂce by meÏla napomaÂhat spravedlnosti a resocializaci odsouzenyÂch osob;
domnõÂvajõÂce se, zÏe tyto cõÂle vyzÏadujõÂ, aby cizincuÊm, kterÏõÂ byli zbaveni svobody v duÊsledku toho,
zÏe spaÂchali trestnyÂ cÏin, byla daÂna mozÏnost vykonaÂvat
sveÂ tresty v jejich spolecÏnosti a
domnõÂvajõÂce se, zÏe tohoto cõÂle muÊzÏe byÂt nejleÂpe
dosazÏeno tõÂm, zÏe budou prÏedaÂny do jejich zemõÂ,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ ne k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto UÂmluvy:
a) ¹trestemª se rozumõÂ kazÏdeÂ potrestaÂnõÂ nebo opatrÏenõÂ, ktereÂ zahrnuje zbavenõÂ svobody narÏõÂzeneÂ
na omezenou nebo neomezenou dobu za trestnyÂ
cÏin soudem;
b) ¹rozsudkemª se rozumõÂ rozhodnutõÂ nebo narÏõÂzenõÂ
soudu, kteryÂm se uklaÂdaÂ trest;

c) ¹odsuzujõÂcõÂm staÂtemª se rozumõÂ staÂt, v neÏmzÏ byl
ulozÏen trest osobeÏ, kteraÂ muÊzÏe byÂt nebo jizÏ byla
prÏedaÂna;
d) ¹vykonaÂvajõÂcõÂm staÂtemª se rozumõÂ staÂt, do ktereÂho muÊzÏe byÂt nebo jizÏ byla prÏedaÂna odsouzenaÂ
osoba k vyÂkonu trestu.
CÏ laÂ ne k 2
ObecneÂ zaÂsady
1. Strany se zavazujõÂ vzaÂjemneÏ co nejvõÂce spolupracovat prÏi prÏedaÂvaÂnõÂ odsouzenyÂch osob podle ustanovenõÂ teÂto UÂmluvy.
2. Osoba odsouzenaÂ na uÂzemõÂ jedneÂ strany muÊzÏe
byÂt prÏedaÂna na uÂzemõÂ druheÂ strany podle ustanovenõÂ
teÂto UÂmluvy k vyÂkonu trestu, kteryÂ jõÂ byl ulozÏen.
Za tõÂmto uÂcÏelem muÊzÏe odsouzenaÂ osoba odsuzujõÂcõÂmu
nebo vykonaÂvajõÂcõÂmu staÂtu vyjaÂdrÏit svuÊj zaÂjem na prÏedaÂnõÂ podle teÂto UÂmluvy.
3. O prÏedaÂnõÂ muÊzÏe zÏaÂdat odsuzujõÂcõÂ nebo vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt.
CÏ laÂ ne k 3
PodmõÂnky prÏedaÂnõÂ
1. OdsouzenaÂ osoba muÊzÏe byÂt prÏedaÂna podle teÂto
UÂmluvy pouze za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:
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a) je-li tato osoba staÂtnõÂm obcÏanem vykonaÂvajõÂcõÂho
staÂtu;
b) je-li rozsudek konecÏnyÂ;
c) jestlizÏe v dobeÏ prÏijetõÂ zÏaÂdosti o prÏedaÂnõÂ maÂ odsouzenaÂ osoba vykonat jesÏteÏ nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ trestu odneÏtõÂ svobody nebo trest byl ulozÏen na neurcÏitou dobu;
d) souhlasõÂ-li odsouzenaÂ osoba nebo, pokud to povazÏuje za nutneÂ jeden z obou staÂtuÊ vzhledem k jejõÂmu veÏku, fyzickeÂmu nebo psychickeÂmu stavu jejõÂ
praÂvnõÂ zaÂstupce;
e) jestlizÏe cÏin nebo opomenutõÂ, pro ktereÂ byl ulozÏen
trest, je trestnyÂm cÏinem podle praÂvnõÂho rÏaÂdu vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu nebo by byl trestnyÂm cÏinem,
pokud by byl spaÂchaÂn na jeho uÂzemõÂ a
f) souhlasõÂ-li jak odsuzujõÂcõÂ, tak i vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt
s prÏedaÂnõÂm.
2. Ve vyÂjimeÏcÏnyÂch prÏõÂpadech se mohou strany dohodnout o prÏedaÂnõÂ odsouzeneÂ osoby i prÏestozÏe je doba,
po kterou maÂ odsouzenyÂ vykonat trest, kratsÏõÂ, nezÏ uvedenaÂ v odst. 1, põÂsmeno c).
3. KteryÂkoli staÂt muÊzÏe prÏi podpisu, ulozÏenõÂ svyÂch
ratifikacÏnõÂch listin nebo listin o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo
prÏõÂstupu prohlaÂsÏenõÂm adresovanyÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy sdeÏlit, zÏe hodlaÂ ve vztahu k jinyÂm stranaÂm vyloucÏit pouzÏitõÂ neÏktereÂho z rÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v cÏlaÂnku 9, odst. 1, põÂsmeno a) a b).
4. KteryÂkoli staÂt muÊzÏe v rozsahu, v jakeÂm
se ho to tyÂkaÂ, kdykoliv v prohlaÂsÏenõÂ adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy vymezit pojem
¹staÂtnõÂ obcÏanª pro uÂcÏely teÂto UÂmluvy.
CÏ laÂ ne k 4
Povinnost poskytovat informace
1. KazÏdaÂ odsouzenaÂ osoba, na kterou se muÊzÏe tato
UÂmluva vztahovat, musõÂ byÂt odsuzujõÂcõÂm staÂtem informovaÂna o podstateÏ teÂto UÂmluvy.
2. JestlizÏe odsouzenaÂ osoba vyjaÂdrÏõÂ odsuzujõÂcõÂmu
staÂtu zaÂjem, aby byla prÏedaÂna podle teÂto UÂmluvy, informuje tento staÂt, jakmile je to mozÏneÂ realizovat po teÂ,
co se rozsudek stal konecÏnyÂm, vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt.
3. Informace bude obsahovat:
a) jmeÂno, datum a mõÂsto narozenõÂ odsouzeneÂ osoby,
b) jejõÂ adresu ve vykonaÂvajõÂcõÂm staÂteÏ, pokud ji maÂ,
c) popis skutkoveÂho stavu, na zaÂkladeÏ ktereÂho byl
ulozÏen trest,
d) druh, deÂlku a datum zahaÂjenõÂ vyÂkonu trestu.
4. JestlizÏe odsouzenaÂ osoba vyjaÂdrÏõÂ svuÊj zaÂjem vykonaÂvajõÂcõÂmu staÂtu, odsuzujõÂcõÂ staÂt na zÏaÂdost poskytne
tomuto staÂtu informace uvedeneÂ v odst. 3 shora.
5. OdsouzenaÂ osoba bude põÂsemneÏ informovaÂna
o vsÏech opatrÏenõÂch, kteraÂ prÏijal odsuzujõÂcõÂ nebo vyko-

naÂvajõÂcõÂ staÂt podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ, stejneÏ tak
jako o rozhodnutõÂ, ktereÂ bylo prÏijato kteryÂmkoliv
z obou staÂtuÊ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti o prÏedaÂnõÂ.
CÏ laÂ ne k 5
ZÏaÂdosti a odpoveÏdi
1. ZÏaÂdosti o prÏedaÂnõÂ a odpoveÏdi budou v põÂsemneÂ
formeÏ.
2. ZÏaÂdosti budou adresovaÂny ministerstvem spravedlnosti dozÏadujõÂcõÂho staÂtu ministerstvu spravedlnosti
dozÏaÂdaneÂho staÂtu. OdpoveÏdi budou posõÂlaÂny stejnou
cestou.
3. KteraÂkoli strana muÊzÏe v prohlaÂsÏenõÂ adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy uveÂst,
zÏe bude pouzÏõÂvat jinyÂ zpuÊsob styku.
4. DozÏaÂdanyÂ staÂt bude bez odkladu informovat
dozÏadujõÂcõÂ staÂt o sveÂm rozhodnutõÂ, zda souhlasõÂ nebo
nesouhlasõÂ s pozÏadovanyÂm prÏedaÂnõÂm.
CÏ laÂ ne k 6
PotrÏebneÂ doklady
1. VykonaÂvajõÂcõÂ staÂt dodaÂ, je-li o to pozÏaÂdaÂn odsuzujõÂcõÂm staÂtem, naÂsledujõÂcõÂ:
a) doklad nebo prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe odsouzenaÂ osoba je staÂtnõÂm obcÏanem tohoto staÂtu;
b) kopii prÏõÂslusÏneÂho praÂvnõÂho prÏedpisu vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu, kteryÂ stanovõÂ, zÏe jednaÂnõÂ nebo opomenutõÂ, za ktereÂ byl ulozÏen trest v odsuzujõÂcõÂm staÂteÏ,
je trestnyÂm cÏinem podle praÂvnõÂho rÏaÂdu vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu nebo by byl trestnyÂm cÏinem, pokud
by byl spaÂchaÂn na jeho uÂzemõÂ;
c) prohlaÂsÏenõÂ obsahujõÂcõÂ informaci uvedenou v cÏlaÂnku 9, odst. 2.
2. Je-li podaÂna zÏaÂdost o prÏedaÂnõÂ, odsuzujõÂcõÂ staÂt
dodaÂ vykonaÂvajõÂcõÂmu staÂtu naÂsledujõÂcõÂ doklady, pokud
jeden z obou staÂtuÊ jizÏ neuvedl, zÏe nebude souhlasit
s prÏedaÂnõÂm:
a) oveÏrÏenou kopii rozsudku a textu praÂvnõÂho prÏedpisu, na jehozÏ zaÂkladeÏ byl vynesen;
b) potvrzenõÂ o tom, jakaÂ cÏaÂst trestu jizÏ byla vykonaÂna, vcÏetneÏ informace o vazbeÏ, prominutõÂ cÏaÂsti trestu a vsÏech ostatnõÂch skutecÏnostech duÊlezÏityÂch pro
vyÂkon trestu;
c) prohlaÂsÏenõÂ obsahujõÂcõÂ souhlas s prÏedaÂnõÂm, jak
je uvedeno v cÏlaÂnku 3, odst. 1, põÂsmeno d) a
d) tam, kde to prÏichaÂzõÂ v uÂvahu, zdravotnõÂ a sociaÂlnõÂ
zpraÂvu o odsouzeneÂ osobeÏ, informaci o jejõÂm leÂcÏenõÂ v odsuzujõÂcõÂm staÂteÏ a doporucÏenõÂ k dalsÏõÂmu leÂcÏenõÂ ve vykonaÂvajõÂcõÂm staÂteÏ.
3. KteryÂkoli staÂt muÊzÏe pozÏaÂdat o prÏedlozÏenõÂ jakyÂchkoli dokladuÊ nebo prohlaÂsÏenõÂ uvedenyÂch v odst.
1 nebo 2 shora prÏedtõÂm, nezÏ pozÏaÂdaÂ o prÏedaÂnõÂ nebo
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prÏijme rozhodnutõÂ o tom, zda bude nebo nebude souhlasit s prÏedaÂnõÂm.

CÏ l aÂ n ek 10
PokracÏovaÂnõÂ ve vyÂkonu trestu

CÏ laÂ ne k 7
Souhlas a jeho oveÏrÏenõÂ

1. V prÏõÂpadeÏ, zÏe bude pokracÏovaÂno ve vyÂkonu
trestu, vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt je vaÂzaÂn druhem a deÂlkou trvaÂnõÂ trestu tak, jak byl ulozÏen odsuzujõÂcõÂm staÂtem.

1. OdsuzujõÂcõÂ staÂt zajistõÂ, zÏe osoba, kteraÂ maÂ vyjaÂdrÏit souhlas s prÏedaÂnõÂm podle cÏlaÂnku 3, odst. 1, põÂsmeno d), tak ucÏinõÂ dobrovolneÏ a s plnou znalostõÂ praÂvnõÂch duÊsledkuÊ. ZpuÊsob vyjaÂdrÏenõÂ tohoto souhlasu
se bude rÏõÂdit praÂvnõÂm rÏaÂdem odsuzujõÂcõÂho staÂtu.
2. OdsuzujõÂcõÂ staÂt umozÏnõÂ vykonaÂvajõÂcõÂmu staÂtu,
aby si prostrÏednictvõÂm konzula nebo jineÂho prÏedstavitele, na ktereÂm se dohodne s vykonaÂvajõÂcõÂm staÂtem,
oveÏrÏil, zÏe souhlas byl vysloven za podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 1 shora.
CÏ laÂ ne k 8
DuÊsledky prÏedaÂnõÂ pro odsuzujõÂcõÂ staÂt
1. PrÏevzetõÂ odsouzeneÂ osoby orgaÂny vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu bude povazÏovaÂno za prÏerusÏenõÂ vyÂkonu trestu
v odsuzujõÂcõÂm staÂteÏ.
2. OdsuzujõÂcõÂ staÂt nemuÊzÏe pokracÏovat ve vyÂkonu
trestu, jestlizÏe maÂ vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt za to, zÏe vyÂkon
trestu byl ukoncÏen.
CÏ laÂ ne k 9
DuÊsledky prÏedaÂnõÂ pro vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt
1. PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu zajistõÂ:
a) pokracÏovaÂnõÂ vyÂkonu trestu ihned nebo narÏõÂzenõÂm
soudu nebo spraÂvnõÂho orgaÂnu za podmõÂnek stanovenyÂch v cÏlaÂnku 10, nebo
b) prÏemeÏnu trestu do rozhodnutõÂ tohoto staÂtu, kteryÂm se v soudnõÂm nebo spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ nahrazuje
sankce ulozÏenaÂ odsuzujõÂcõÂm staÂtem sankcõÂ stanovenou praÂvnõÂm rÏaÂdem vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu
za stejnyÂ trestnyÂ cÏin, a to za podmõÂnek stanovenyÂch v cÏlaÂnku 11.
2. VykonaÂvajõÂcõÂ staÂt, je-li o to pozÏaÂdaÂn, uveÏdomõÂ
odsuzujõÂcõÂ staÂt prÏed prÏedaÂnõÂm odsouzeneÂ osoby o tom,
podle jakeÂho rÏõÂzenõÂ se bude postupovat.
3. VyÂkon trestu bude provaÂdeÏn podle praÂvnõÂho rÏaÂdu vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu a pouze tento staÂt bude prÏõÂslusÏnyÂ pro prÏijõÂmaÂnõÂ vsÏech odpovõÂdajõÂcõÂch rozhodnutõÂ.
4. KteryÂkoli staÂt, kteryÂ podle sveÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu
nemuÊzÏe pouzÏõÂt neÏktereÂho z rÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v odst. 1
k vyÂkonu opatrÏenõÂ, jezÏ byla prÏijata na uÂzemõÂ jineÂ
smluvnõÂ strany ohledneÏ osob, ktereÂ nejsou pro dusÏevnõÂ
stav odpoveÏdny za spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu, ale kteryÂ
je ochoten prÏevzõÂt takoveÂ osoby pro dalsÏõÂ leÂcÏenõÂ, muÊzÏe
v prohlaÂsÏenõÂ adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi
Rady Evropy uveÂst, podle jakeÂho rÏõÂzenõÂ se bude v takovyÂch prÏõÂpadech postupovat.

2. Pokud je vsÏak druh a deÂlka trvaÂnõÂ tohoto trestu
neslucÏitelnaÂ s praÂvnõÂm rÏaÂdem vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu, nebo pokud to jeho praÂvnõÂ rÏaÂd vyzÏaduje, tento staÂt muÊzÏe
soudnõÂm nebo spraÂvnõÂm rozhodnutõÂm prÏizpuÊsobit sankci trestu nebo opatrÏenõÂ stanoveneÂmu jeho praÂvnõÂm rÏaÂdem za obdobneÂ trestneÂ cÏiny. Pokud jde o druh, bude
trest nebo opatrÏenõÂ odpovõÂdat co nejvõÂce trestu nebo
opatrÏenõÂ, ulozÏeneÂmu rozhodnutõÂm, ktereÂ maÂ byÂt vykonaÂno. Trest nebo opatrÏenõÂ nezhorsÏõÂ co do sveÂho druhu
nebo deÂlky sankci ulozÏenou v odsuzujõÂcõÂm staÂteÏ a neprÏekrocÏõÂ hornõÂ hranici stanovenou v praÂvnõÂm rÏaÂdu vykonaÂvajõÂcõÂho staÂtu.
CÏ l aÂ n ek 11
PrÏemeÏna vyÂroku o trestu
1. V prÏõÂpadeÏ prÏemeÏny trestu se bude postupovat
v rÏõÂzenõÂ stanoveneÂm v praÂvnõÂm rÏaÂdu vykonaÂvajõÂcõÂho
staÂtu. PrÏi prÏemeÏneÏ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny:
a) budou vaÂzaÂny skutkovyÂmi zjisÏteÏnõÂmi tak, jak prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo vyplyÂvajõÂ z rozsudku, kteryÂ byl vynesen v odsuzujõÂcõÂm staÂteÏ;
b) nesmeÏjõÂ prÏemeÏnit trest odneÏtõÂ svobody na peneÏzÏityÂ;
c) zapocÏõÂtajõÂ celeÂ dosavadnõÂ omezenõÂ svobody odsouzeneÂ osoby a
d) nezhorsÏõÂ trestneÏ-praÂvnõÂ postavenõÂ odsouzeneÂ osoby a nebudou vaÂzaÂny zÏaÂdnou dolnõÂ hranicõÂ trestnõÂ
sazby, kteraÂ je stanovena ve vykonaÂvajõÂcõÂm staÂteÏ
pro spaÂchanyÂ trestnyÂ cÏin nebo trestneÂ cÏiny.
2. JestlizÏe se rÏõÂzenõÂ o prÏemeÏneÏ trestu uskutecÏnõÂ
po prÏedaÂnõÂ odsouzeneÂ osoby, vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt bude
tuto osobu drzÏet ve vazbeÏ nebo jinak zajistõÂ jejõÂ prÏõÂtomnost ve vykonaÂvajõÂcõÂm staÂteÏ v dobeÏ, kdy probõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ.
CÏ l aÂ n ek 12
Milost, amnestie, zmõÂrneÏnõÂ trestu
ObeÏ strany mohou udeÏlit milost, amnestii nebo
zmõÂrnit trest v souladu se svou uÂstavou nebo jinyÂmi zaÂkony.
CÏ l aÂ n ek 13
PrÏezkoumaÂnõÂ rozsudku
Pouze odsouzujõÂcõÂ staÂt maÂ praÂvo rozhodovat o zÏaÂdostech o prÏezkoumaÂnõÂ rozsudku.
CÏ l aÂ n ek 14
UkoncÏenõÂ vyÂkonu trestu
VykonaÂvajõÂcõÂ staÂt ukoncÏõÂ vyÂkon trestu, jakmile
ho odsuzujõÂcõÂ staÂt informuje o rozhodnutõÂ nebo opatrÏe-
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nõÂ, v duÊsledku ktereÂho rozhodnutõÂ prÏestane byÂt vykonatelnyÂm.
CÏ l aÂ n ek 15
Informace o vyÂkonu trestu
VykonaÂvajõÂcõÂ staÂt poskytne odsuzujõÂcõÂmu staÂtu naÂsledujõÂcõÂ informace o vyÂkonu trestu:
a) kdy povazÏuje vyÂkon trestu za ukoncÏenyÂ;
b) kdyzÏ odsouzenaÂ osoba uprchne jesÏteÏ prÏed tõÂm, nezÏ
je vyÂkon trestu ukoncÏen, nebo
c) kdyzÏ odsuzujõÂcõÂ staÂt vyzÏaÂdaÂ zvlaÂsÏtnõÂ zpraÂvu.
CÏ l aÂ n ek 16
PruÊvoz
1. V souladu se svyÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem vyhovõÂ strana zÏaÂdosti o pruÊvoz odsouzeneÂ osoby prÏes sveÂ uÂzemõÂ,
kdyzÏ o to pozÏaÂdaÂ druhaÂ strana a tento staÂt se dohodl
s dalsÏõÂ stranou nebo trÏetõÂm staÂtem na pruÊvozu teÂto osoby na sveÂ uÂzemõÂ nebo ze sveÂho uÂzemõÂ.
2. Strana muÊzÏe odmõÂtnout povolit pruÊvoz, jestlizÏe:
a) odsouzenaÂ osoba je jejõÂm staÂtnõÂm obcÏanem, nebo
b) cÏin, za kteryÂ byl ulozÏen trest, nenõÂ podle jejõÂho
praÂvnõÂho rÏaÂdu cÏinem trestnyÂm.
3. ZÏaÂdosti o pruÊvoz a odpoveÏdi budou prÏedaÂvaÂny
zpuÊsobem uvedenyÂm v ustanovenõÂch cÏlaÂnku 5, odst.
2 a 3.
4. Strana muÊzÏe vyhoveÏt zÏaÂdosti o pruÊvoz odsouzeneÂ osoby prÏes sveÂ uÂzemõÂ, uskutecÏneÏnyÂ trÏetõÂm staÂtem,
pokud se tento staÂt dohodne s dalsÏõÂ stranou na pruÊvozu
na sveÂ uÂzemõÂ nebo ze sveÂho uÂzemõÂ.
5. Strana, kteraÂ byla pozÏaÂdaÂna o povolenõÂ pruÊvozu, muÊzÏe drzÏet odsouzenou osobu ve vazbeÏ jen tak
dlouho, jak to vyzÏaduje pruÊvoz prÏes jejõÂ uÂzemõÂ.
6. Strana, kteraÂ byla pozÏaÂdaÂna o povolenõÂ pruÊvozu, muÊzÏe byÂt pozÏaÂdaÂna o ujisÏteÏnõÂ, zÏe odsouzenaÂ osoba
nebude na uÂzemõÂ staÂtu pruÊvozu trestneÏ stõÂhaÂna, nebo
s vyÂjimkou toho, co je uvedeno v prÏedchozõÂm odstavci,
drzÏena ve vazbeÏ nebo jinak omezena na svobodeÏ
za trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ, nebo trest ulozÏen prÏed jejõÂm
odjezdem z uÂzemõÂ odsuzujõÂcõÂho staÂtu.
7. ZÏaÂdost o pruÊvoz se nevyzÏaduje, pokud je pruÊvoz provaÂdeÏn letecky prÏes uÂzemõÂ strany a pokud se nepocÏõÂtaÂ s prÏistaÂnõÂm. KteryÂkoli staÂt vsÏak muÊzÏe prÏi podpisu nebo ulozÏenõÂ svyÂch ratifikacÏnõÂch listin nebo listin
prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏõÂstupu v prohlaÂsÏenõÂ adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy, vyzÏadovat, aby byl informovaÂn o kazÏdeÂm takoveÂm pruÊvozu
prÏes sveÂ uÂzemõÂ.
CÏ l aÂ n ek 17
Jazyk a naÂklady
1. Informace podle cÏlaÂnku 4, odst. 2 a 4 bude po-

skytnuta v jazyce strany, ktereÂ je urcÏena, nebo v neÏktereÂm z oficiaÂlnõÂch jazykuÊ Rady Evropy.
2. S vyÂjimkou nõÂzÏe uvedeneÂho odstavce 3 se nevyzÏadujõÂ prÏeklady zÏaÂdostõÂ o prÏedaÂnõÂ nebo o prÏõÂslusÏneÂ doklady.
3. KteryÂkoli staÂt muÊzÏe prÏi podpisu nebo ulozÏenõÂ
svyÂch ratifikacÏnõÂch listin nebo listin o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ
nebo prÏõÂstupu prohlaÂsÏenõÂm adresovanyÂm generaÂlnõÂmu
tajemnõÂkovi Rady Evropy pozÏaÂdat, aby zÏaÂdosti o prÏedaÂnõÂ a prÏõÂslusÏneÂ doklady byly opatrÏeny prÏeklady do jejõÂho jazyka nebo neÏktereÂho oficiaÂlnõÂho jazyka Rady
Evropy nebo neÏktereÂho z teÏchto jazykuÊ, kteryÂ urcÏõÂ. PrÏi
teÂto prÏõÂlezÏitosti muÊzÏe vyjaÂdrÏit svou ochotu prÏijõÂmat
prÏeklady i do jineÂho jazyka vedle oficiaÂlnõÂho jazyka nebo jazykuÊ Rady Evropy.
4. S vyÂjimkou vedenou v cÏlaÂnku 6, odst. 2, põÂsmeno a) doklady prÏedaÂvaneÂ prÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto UÂmluvy
nemusõÂ byÂt oveÏrÏovaÂny.
5. NaÂklady vznikleÂ prÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto UÂmluvy
hradõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ staÂt s vyÂjimkou naÂkladuÊ, ktereÂ
vznikly vyÂlucÏneÏ na uÂzemõÂ odsuzujõÂcõÂho staÂtu.
CÏ l aÂ n ek 18
Podpis a vstup v platnost
1. Tato uÂmluva bude otevrÏena k podpisu cÏlenskyÂm
staÂtuÊm Rady Evropy a necÏlenskyÂm staÂtuÊm, ktereÂ
se podõÂlely na jejõÂm vypracovaÂnõÂ. PodleÂhaÂ ratifikaci,
prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ. RatifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
2. Tato UÂmluva vstoupõÂ v platnost prvnõÂ den meÏsõÂce po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty po dni, kdy trÏi cÏlenskeÂ
staÂty Rady Evropy vyjaÂdrÏõÂ svuÊj souhlas byÂt vaÂzaÂny
UÂmluvou v souladu s ustanovenõÂm odst. 1.
3. Ve vztahu ke kazÏdeÂmu staÂtu, kteryÂ UÂmluvu
podepsal a poteÂ vyjaÂdrÏil svuÊj souhlas byÂt vaÂzaÂn UÂmluvou, UÂmluva vstoupõÂ v platnost prvnõÂm dnem meÏsõÂce
po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty po dni, kdy ulozÏil ratifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ.
CÏ l aÂ n ek 19
PrÏõÂstup necÏlenskyÂch staÂtuÊ
1. Po vstupu teÂto UÂmluvy v platnost muÊzÏe VyÂbor
ministruÊ Rady Evropy po konzultacõÂch se smluvnõÂmi
staÂty prÏizvat kteryÂkoliv staÂt, kteryÂ nenõÂ cÏlenem Rady
a nenõÂ uveden v cÏlaÂnku 18, odst. 1, aby prÏistoupil k teÂto
UÂmluveÏ, a to rozhodnutõÂm prÏijatyÂm veÏtsÏinou, jak
je stanovena v cÏlaÂnku 20, põÂsm. d) Statutu Rady Evropy, ktereÂ musõÂ zahrnovat hlasy vsÏech prÏedstaviteluÊ
smluvnõÂch staÂtuÊ, jezÏ jsou cÏleny VyÂboru.
2. Ve vztahu ke kazÏdeÂmu prÏistupujõÂcõÂmu staÂtu
UÂmluva vstoupõÂ v platnost prvnõÂ den meÏsõÂce po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty po dni, kdy byla u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy ulozÏena listina o prÏõÂstupu.
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CÏ l aÂ n ek 20
UÂzemnõÂ puÊsobnost

CÏ l aÂ n ek 23
SmõÂrneÂ urovnaÂnõÂ

1. KteryÂkoli staÂt muÊzÏe prÏi podpisu nebo ulozÏenõÂ
svyÂch ratifikacÏnõÂch listin nebo listin o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ
nebo prÏõÂstupu vymezit uÂzemõÂ, na ktereÂm nebo kteryÂch
se bude tato UÂmluva pouzÏõÂvat.

EvropskyÂ vyÂbor pro probleÂmy kriminality Rady
Evropy bude informovaÂn o provaÂdeÏnõÂ teÂto UÂmluvy
a podnikne vsÏe potrÏebneÂ pro usnadneÏnõÂ smõÂrneÂho
urovnaÂnõÂ vsÏech potõÂzÏõÂ, ktereÂ mohou vzniknout prÏi jejõÂm provaÂdeÏnõÂ.

2. KteryÂkoli staÂt muÊzÏe kdykoli pozdeÏji, prohlaÂsÏenõÂm adresovanyÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady
Evropy, rozsÏõÂrÏit puÊsobnost teÂto UÂmluvy na jakeÂkoliv
jineÂ uÂzemõÂ uvedeneÂ v tomto prohlaÂsÏenõÂ. Ve vztahu k takoveÂmu uÂzemõÂ UÂmluva vstoupõÂ v platnost prvnõÂ den
meÏsõÂce po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty od prÏijetõÂ tohoto
prohlaÂsÏenõÂ generaÂlnõÂm tajemnõÂkem.
3. ProhlaÂsÏenõÂ ucÏineÏnaÂ podle prÏedchozõÂch dvou odstavcuÊ mohou byÂt ohledneÏ jakeÂhokoli uÂzemõÂ uvedeneÂho v takoveÂm prohlaÂsÏenõÂ odvolaÂna sdeÏlenõÂm adresovanyÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi. OdvolaÂnõÂ nabude uÂcÏinnosti prvnõÂ den meÏsõÂce po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty
od prÏijetõÂ takoveÂhoto sdeÏlenõÂ generaÂlnõÂm tajemnõÂkem.
CÏ l aÂ n ek 21
CÏasovaÂ puÊsobnost
Tato UÂmluva bude pouzÏita na vyÂkon trestuÊ ulozÏenyÂch jak prÏed, tak po jejõÂm vstupu v platnost.
CÏ l aÂ n ek 22
Vztah k jinyÂm uÂmluvaÂm a dohodaÂm
1. Tato UÂmluva nemaÂ vliv na praÂva a zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂ ze smluv o vydaÂvaÂnõÂ nebo jinyÂch smluv o mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci v trestnõÂch veÏcech upravujõÂcõÂch
pruÊvoz osob ve vazbeÏ pro uÂcÏely konfrontace nebo zõÂskaÂnõÂ sveÏdeckyÂch vyÂpoveÏdõÂ.
2. Pokud dveÏ nebo võÂc stran jizÏ sjednaly dohodu
nebo smlouvu o prÏedaÂvaÂnõÂ odsouzenyÂch osob nebo jinak upravily sveÂ vztahy v teÏchto veÏcech, nebo kdyby
tak ucÏinily v budoucnosti, budou mõÂt praÂvo pouzÏõÂvat
tyto dohody nebo smlouvy nebo podle nich upravovat
tyto vztahy namõÂsto teÂto UÂmluvy.
3. Tato UÂmluva nemaÂ vliv na praÂvo staÂtuÊ, ktereÂ
jsou stranami EvropskeÂ uÂmluvy o uznaÂvaÂnõÂ rozsudkuÊ
v trestnõÂch veÏcech, sjednaÂvat mezi sebou dvoustranneÂ
nebo mnohostranneÂ dohody o otaÂzkaÂch upravenyÂch
v teÂ uÂmluveÏ, aby doplnÏovaly jejich ustanovenõÂ nebo napomaÂhaly plneÏnõÂ zaÂsad v nõÂ obsazÏenyÂch.
4. Pokud zÏaÂdost o prÏedaÂnõÂ patrÏõÂ do puÊsobnosti jak
teÂto UÂmluvy, tak i EvropskeÂ uÂmluvy o uznaÂvaÂnõÂ rozsudkuÊ v trestnõÂch veÏcech nebo jineÂ dohody nebo
smlouvy o prÏedaÂvaÂnõÂ odsouzenyÂch osob, dozÏadujõÂcõÂ
staÂt uvede prÏi podaÂnõÂ zÏaÂdosti smluvnõÂ dokument,
na ktereÂm spocÏõÂvaÂ danaÂ zÏaÂdost.

CÏ l aÂ n ek 24
VyÂpoveÏd'
1. KteraÂkoliv strana muÊzÏe kdykoliv vypoveÏdeÏt tuto UÂmluvu sdeÏlenõÂm adresovanyÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.
2. VyÂpoveÏd' nabude uÂcÏinnosti prvnõÂho dne meÏsõÂce
po uplynutõÂ trÏõÂmeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty od prÏijetõÂ tohoto sdeÏlenõÂ
generaÂlnõÂm tajemnõÂkem.
3. Tato UÂmluva vsÏak bude nadaÂle pouzÏõÂvaÂna
na vyÂkon trestuÊ osob, ktereÂ byly prÏedaÂny v souladu
s ustanovenõÂmi UÂmluvy prÏede dnem, kdy takovaÂ vyÂpoveÏd' nabude uÂcÏinnost.

CÏ l aÂ n ek 25
Informace
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy bude informovat cÏlenskeÂ staÂty Rady Evropy, necÏlenskeÂ staÂty, ktereÂ
se uÂcÏastnily vypracovaÂnõÂ teÂto UÂmluvy a staÂty, ktereÂ
k nõÂ prÏistoupily, o:
a) vsÏech podpisech;
b) ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂch listin, listin o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏõÂstupu;
c) datech vstupu teÂto UÂmluvy v platnost podle cÏlaÂnku 18, odst. 2 a 3, cÏlaÂnku 19, odst. 2, a cÏlaÂnku 20,
odst. 2 a 3;
d) ktereÂmkoliv jineÂm aktu, prohlaÂsÏenõÂ, sdeÏlenõÂ, nebo
oznaÂmenõÂ, ktereÂ se vztahuje k teÂto UÂmluveÏ.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, jsouce k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto UÂmluvu.
DaÂno ve SÏtrasburku dne 21. brÏezna 1983 v jazyce
anglickeÂm a francouzskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ
stejnou platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ bude ulozÏeno v archivu Rady Evropy; GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady
Evropy prÏedaÂ oveÏrÏeneÂ kopie vsÏem cÏlenskyÂm staÂtuÊm
Rady Evropy, necÏlenskyÂm staÂtuÊm, ktereÂ se podõÂlely
na vypracovaÂnõÂ teÂto UÂmluvy, a staÂtuÊm, ktereÂ byly prÏizvaÂny, aby k nõÂ prÏistoupily.

