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549
SDEÏ LEN IÂ
federaÂlnõÂho ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 13. prosince 1957 byla v ParÏõÂzÏi sjednaÂna EvropskaÂ
uÂmluva o vydaÂvaÂnõÂ.
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 s vyÂhradou, zÏe pruÊvoz osob podle cÏlaÂnku 21 bude povolen
jen za podmõÂnek, za kteryÂch se daÂvaÂ souhlas s vydaÂnõÂm. RatifikacÏnõÂ listina byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka
Rady Evropy, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 15. dubna 1992.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 29 odst. 2 dnem 18. dubna 1960. Pro CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku vstoupila v platnost v souladu se svyÂm cÏlaÂnkem 29. odst. 3 dnem 14. cÏervence 1992.
CÏeskyÂ prÏedklad UÂmluvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
Â UÂ MLU VA
EVR OPSK A
o vydaÂvaÂnõÂ
VlaÂdy, ktereÂ podepsaly tuto UÂmluvu, jsouce cÏleny
Rady Evropy
majõÂce na zrÏeteli, zÏe cõÂlem Rady je dosazÏenõÂ veÏtsÏõÂ
jednoty mezi jejõÂmi cÏleny;
majõÂce na zrÏeteli, zÏe tento cõÂl muÊzÏe byÂt dosazÏen
sjednaÂnõÂm dohod a spolecÏnyÂm postupem v praÂvnõÂch
zaÂlezÏitostech;
majõÂce na zrÏeteli, zÏe prÏijetõÂ jednotnyÂch pravidel
o vydaÂvaÂnõÂ vhodneÏ prÏispeÏje k tomuto sjednocovaÂnõÂ,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ ne k 1
Povinnost vydaÂvat
SmluvnõÂ strany se zavazujõÂ vzaÂjemneÏ si vydaÂvat,
v souladu s ustanovenõÂmi a podmõÂnkami uvedenyÂmi
v teÂto UÂmluveÏ, vsÏechny osoby proti kteryÂm vedou prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dozÏadujõÂcõÂ strany trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro
trestnyÂ cÏin, nebo ktereÂ jsou vyzÏadovaÂny teÏmito orgaÂny
k vyÂkonu trestu nebo ochranneÂho opatrÏenõÂ.
CÏ laÂ ne k 2
TrestneÂ cÏiny podleÂhajõÂcõÂ vydaÂnõÂ
1. VydaÂnõÂ bude povoleno pro trestneÂ cÏiny, za ktereÂ
praÂvnõÂ rÏaÂd dozÏadujõÂcõÂ i dozÏaÂdaneÂ strany stanovõÂ trest
odneÏtõÂ svobody nebo ochranneÂho opatrÏenõÂ, jehozÏ hornõÂ

hranice je nejmeÂneÏ jeden rok nebo trest prÏõÂsneÏjsÏõÂ. Pokud jizÏ trest odneÏtõÂ svobody nebo ochranneÂ opatrÏenõÂ
byly na uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ strany ulozÏeny, musely byÂt
ulozÏeny nejmeÂneÏ v trvaÂnõÂ cÏtyrÏ meÏsõÂcuÊ.
2. Pokud se zÏaÂdost o vydaÂnõÂ vztahuje k neÏkolika
samostatnyÂm trestnyÂm cÏinuÊm, ktereÂ jsou vsÏechny
trestneÂ podle praÂvnõÂch rÏaÂduÊ dozÏadujõÂcõÂ i dozÏaÂdaneÂ strany odneÏtõÂm svobody, nebo za neÏ lze ulozÏit ochranneÂ
opatrÏenõÂ, ale neÏktereÂ nesplnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
pro deÂlku trestu, kteryÂ muÊzÏe byÂt ulozÏen, dozÏaÂdanaÂ
strana maÂ praÂvo povolit vydaÂnõÂ i pro tyto trestneÂ
cÏiny.
3. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana, jejõÂzÏ praÂvnõÂ rÏaÂd neumozÏnÏuje vydaÂnõÂ pro urcÏiteÂ trestneÂ cÏiny uvedeneÂ v odst. 1
tohoto cÏlaÂnku, muÊzÏe v rozsahu, v jakeÂm se jõÂ to tyÂkaÂ,
vyloucÏit tyto trestneÂ cÏiny z puÊsobnosti teÂto UÂmluvy.
4. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana, kteraÂ si prÏeje pouzÏõÂt praÂv,
kteraÂ jõÂ poskytuje odst. 3 tohoto cÏlaÂnku, prÏedaÂ generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy prÏi ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ
listiny nebo listiny o prÏõÂstupu bud' seznam trestnyÂch cÏinuÊ, pro ktereÂ se vydaÂvaÂnõÂ povoluje nebo seznam teÏch,
pro ktereÂ je vyloucÏeno. ZaÂrovenÏ uvede ustanovenõÂ
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ povolujõÂ nebo vylucÏujõÂ vydaÂvaÂnõÂ. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk rozesÏle tyto seznamy ostatnõÂm signataÂrÏuÊm.
5. JestlizÏe praÂvnõÂ rÏaÂd neÏktereÂ ze smluvnõÂch stran
dodatecÏneÏ vyloucÏõÂ vydaÂvaÂnõÂ pro dalsÏõÂ trestneÂ cÏiny, tato
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smluvnõÂ strana o tom informuje generaÂlnõÂho tajemnõÂka.
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk to sdeÏlõÂ ostatnõÂm signataÂrÏuÊm. Tato
informace nabude uÂcÏinnost trÏi meÏsõÂce poteÂ, kdy ji generaÂlnõÂ tajemnõÂk obdrzÏel.
6. KteraÂkoliv strana, kteraÂ vyuzÏije praÂva uvedeneÂho v odst. 4 nebo 5 tohoto cÏlaÂnku, muÊzÏe kdykoliv pouzÏõÂt tuto UÂmluvu i na trestneÂ cÏiny, ktereÂ byly z nõÂ vyloucÏeny. Bude informovat o teÏchto zmeÏnaÂch generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady, kteryÂ je sdeÏlõÂ ostatnõÂm signataÂrÏuÊm.
7. KteraÂkoliv strana muÊzÏe pouzÏõÂt vzaÂjemnosti, pokud jde o trestneÂ cÏiny, ktereÂ jsou vyloucÏeny z puÊsobnosti teÂto UÂmluvy podle tohoto cÏlaÂnku.
CÏ laÂ ne k 3
PolitickeÂ trestneÂ cÏiny
1. VydaÂnõÂ nebude povoleno, pokud je trestnyÂ cÏin,
pro kteryÂ se o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ, povazÏovaÂn dozÏaÂdanou stranou za trestnyÂ cÏin politickyÂ nebo trestnyÂ cÏin, kteryÂ
s trestnyÂm cÏinem politickyÂm souvisõÂ.
2. StejneÂ pravidlo bude pouzÏito, pokud maÂ dozÏaÂdanaÂ strana vaÂzÏneÂ duÊvody se domnõÂvat, zÏe zÏaÂdost o vydaÂnõÂ pro obecnyÂ trestnyÂ cÏin byla podaÂna za uÂcÏelem stõÂhat nebo potrestat danou osobu z duÊvoduÊ jejõÂ rasy, naÂbozÏenstvõÂ, naÂrodnosti nebo politickyÂch naÂzoruÊ, nebo
zÏe postavenõÂ teÂto osoby by pro neÏkteryÂ z teÏchto duÊvoduÊ mohlo vyvolat prÏedpojatost.
3. AtentaÂt nebo pokus o neÏj na hlavu staÂtu nebo
cÏlena jejõÂ rodiny nebudou pro uÂcÏely teÂto UÂmluvy povazÏovaÂny za politickyÂ trestnyÂ cÏin.
4. Tento cÏlaÂnek nebude mõÂt vliv na zaÂvazky, ktereÂ
smluvnõÂ strany prÏõÂpadneÏ prÏijaly nebo v budoucnu prÏijmou v jinyÂch mnohostrannyÂch mezinaÂrodnõÂch uÂmluvaÂch.
CÏ laÂ ne k 4
TrestneÂ cÏiny vojenskeÂ
VydaÂvaÂnõÂ pro trestneÂ cÏiny vojenskeÂ, ktereÂ nejsou
obecnyÂmi trestnyÂmi cÏiny, je vyloucÏeno z puÊsobnosti
teÂto UÂmluvy.
CÏ laÂ ne k 5
TrestneÂ cÏiny fiskaÂlnõÂ
VydaÂnõÂ podle ustanovenõÂ teÂto UÂmluvy bude povoleno pro trestneÂ cÏiny, ktereÂ se vztahujõÂ k danõÂm, daÂvkaÂm, cluÊm a devizovyÂm prÏedpisuÊm, pouze v prÏõÂpadeÏ,
zÏe smluvnõÂ strany ohledneÏ daneÂho trestneÂho cÏinu nebo
kategoriõÂ trestnyÂch cÏinuÊ tak rozhodnou.
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(b) KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe prohlaÂsÏenõÂm
ucÏineÏnyÂm prÏi podpisu nebo uklaÂdaÂnõÂ sveÂ ratifikacÏnõÂ listiny nebo listiny o prÏõÂstupu,
v rozsahu, v jakeÂm se jõÂ to tyÂkaÂ, a pro uÂcÏely
teÂto UÂmluvy vymezit pojem ¹obcÏanª.
(c) ObcÏanstvõÂ bude urcÏovaÂno k dobeÏ, kdy
se prÏijõÂmaÂ rozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ. JestlizÏe
vsÏak vyzÏaÂdanaÂ osoba je v obdobõÂ mezi prÏijetõÂm rozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ a jeho provedenõÂm uznaÂna za obcÏana dozÏaÂdaneÂ strany,
muÊzÏe dozÏaÂdanaÂ strana pouzÏõÂt ustanovenõÂ
obsazÏeneÂ v põÂsmenu (a) tohoto cÏlaÂnku.
2. JestlizÏe dozÏaÂdanaÂ strana nevydaÂ sveÂho obcÏana,
prÏedaÂ na zÏaÂdost dozÏadujõÂcõÂ strany veÏc svyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnuÊm, aby mohly zahaÂjit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ, pokud
to povazÏujõÂ za vhodneÂ. Spisy, informace a dolicÏneÂ veÏci,
ktereÂ se vztahujõÂ k trestneÂmu cÏinu, budou za tõÂm uÂcÏelem bezplatneÏ prÏedaÂny zpuÊsobem uvedenyÂm v odst.
1 cÏlaÂnku 12. DozÏadujõÂcõÂ strana bude informovaÂna o vyÂsledku sveÂ zÏaÂdosti.
CÏ laÂ ne k 7
MõÂsto spaÂchaÂnõÂ cÏinu
1. DozÏaÂdanaÂ strana muÊzÏe odmõÂtnout vydaÂnõÂ osoby
zÏadaneÂ pro trestnyÂ cÏin, kteryÂ se povazÏuje podle jejõÂho
praÂvnõÂho rÏaÂdu za spaÂchanyÂ zcela nebo z cÏaÂsti na jejõÂm
uÂzemõÂ nebo na mõÂsteÏ, ktereÂ se povazÏuje za jejõÂ uÂzemõÂ.
2. Pokud byl trestnyÂ cÏin, pro kteryÂ se o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ, spaÂchaÂn mimo uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ strany, vydaÂnõÂ muÊzÏe byÂt odmõÂtnuto pouze tehdy, kdyzÏ praÂvnõÂ rÏaÂd dozÏaÂdaneÂ strany neumozÏnÏuje pro stejnou kategorii trestnyÂch cÏinuÊ spaÂchanyÂch mimo jejõÂ uÂzemõÂ nebo kdy nedovoluje vydaÂnõÂ pro danyÂ trestnyÂ cÏin.
CÏ laÂ ne k 8
StõÂhaÂnõÂ pro totozÏneÂ trestneÂ cÏiny
DozÏaÂdanaÂ strana muÊzÏe odmõÂtnout vydaÂnõÂ zÏaÂdaneÂ
osoby, kdyzÏ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny teÂto strany vedou proti
nõÂ trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro trestnyÂ cÏin nebo trestneÂ cÏiny, pro
ktereÂ se o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ.
CÏ laÂ ne k 9
PrÏekaÂzÏka pravomocneÏ rozhodnuteÂ veÏci

CÏ laÂ ne k 6

VydaÂnõÂ nebude povoleno v prÏõÂpadech, kdy prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dozÏaÂdaneÂ strany vynesly konecÏneÂ rozhodnutõÂ v rÏõÂzenõÂ proti zÏaÂdaneÂ osobeÏ o trestneÂm cÏinu nebo trestnyÂch cÏinech, pro ktereÂ se o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ. VydaÂnõÂ
muÊzÏe byÂt odmõÂtnuto, pokud prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dozÏaÂdaneÂ strany jizÏ rozhodly nezahajovat nebo zastavit trestnõÂ
stõÂhaÂnõÂ pro stejnyÂ trestnyÂ cÏin nebo trestneÂ cÏiny.
CÏ l aÂ n ek 10

VydaÂvaÂnõÂ obcÏanuÊ

PromlcÏenõÂ

1. (a) SmluvnõÂ strany majõÂ praÂvo odmõÂtnout vydaÂnõÂ svyÂch obcÏanuÊ.

VydaÂnõÂ nebude povoleno, pokud zÏaÂdanaÂ osoba
nemuÊzÏe byÂt podle praÂvnõÂho rÏaÂdu dozÏadujõÂcõÂ nebo do-
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zÏaÂdaneÂ strany trestneÏ stõÂhaÂna nebo potrestaÂna v duÊsledku promlcÏenõÂ.
CÏ l aÂ n ek 11
Trest smrti
Pokud mozÏno podle praÂvnõÂho rÏaÂdu dozÏadujõÂcõÂ
strany za trestnyÂ cÏin, pro kteryÂ se o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ, ulozÏit
trest smrti a pokud praÂvnõÂ rÏaÂd dozÏaÂdaneÂ strany pro takovyÂ trestnyÂ cÏin trest smrti nestanovõÂ nebo nenõÂ obvykle vykonaÂvaÂn, vydaÂnõÂ muÊzÏe byÂt odmõÂtnuto, pokud
dozÏadujõÂcõÂ strana neposkytne takoveÂ ujisÏteÏnõÂ, ktereÂ dozÏaÂdanaÂ strana bude povazÏovat za dostacÏujõÂcõÂ, zÏe trest
smrti nebude vykonaÂn.
CÏ l aÂ n ek 12
ZÏaÂdost a potrÏebneÂ doklady
1. ZÏaÂdost bude podaÂna põÂsemneÏ a bude prÏedaÂna
diplomatickou cestou. JinyÂ zpuÊsob prÏedaÂnõÂ muÊzÏe byÂt
stanoven prÏõÂmo dohodou mezi dveÏma nebo võÂce stranami.
2. K zÏaÂdosti bude prÏilozÏen:
(a) originaÂl nebo oveÏrÏenaÂ kopie vykonatelneÂho rozsudku o trestu nebo rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ ochranneÂho opatrÏenõÂ, nebo prÏõÂkazu k vzetõÂ do vazby, nebo jineÂho prÏõÂkazu, kteryÂ maÂ stejnyÂ uÂcÏinek a byl
vydaÂn v souladu s rÏõÂzenõÂm stanovenyÂm praÂvnõÂm
rÏaÂdem dozÏadujõÂcõÂ strany;
(b) popis trestnyÂch cÏinuÊ, pro ktereÂ se o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ;
co nejprÏesneÏjsÏõÂ uvedenõÂ doby a mõÂsta jejich spaÂchaÂnõÂ, praÂvnõÂ kvalifikace a odkazu na prÏõÂslusÏneÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy;
(c) kopie prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a tam, kde
to nenõÂ mozÏneÂ, prohlaÂsÏenõÂ o praÂvnõÂm stavu
a co nejprÏesneÏjsÏõÂ popis zÏaÂdaneÂ osoby spolu s jakoukoliv dalsÏõÂ informacõÂ, kteraÂ pomuÊzÏe zjistit jejõÂ
totozÏnost a staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ.
CÏ laÂ ne k 1 3
DodatkoveÂ informace
Pokud se zjistõÂ, zÏe informace poskytnuteÂ dozÏadujõÂcõÂ stranou nejsou pro dozÏaÂdanou stranu dostatecÏneÂ
na to, aby mohla rozhodnout podle teÂto UÂmluvy, tato
strana si vyzÏaÂdaÂ potrÏebneÂ dodatkoveÂ informace a muÊzÏe
teÂzÏ stanovit lhuÊtu pro jejich dodaÂnõÂ.
CÏ laÂ ne k 1 4
ZaÂsada speciality
1. Proti osobeÏ, kteraÂ byla vydaÂna, nebude vedeno
trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ, nebude odsouzena ani zbavena svobody
z duÊvodu vyÂkonu trestu nebo ochranneÂho opatrÏenõÂ pro
jakyÂkoli jinyÂ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ prÏed jejõÂm prÏedaÂnõÂm
nezÏ pro ten, pro kteryÂ byla vydaÂna, ani ze zÏaÂdneÂho jineÂho duÊvodu nebude omezena jejõÂ osobnõÂ svoboda
s vyÂjimkou naÂsledujõÂcõÂch prÏõÂpaduÊ:

(a) pokud strana, kteraÂ ji prÏedala, souhlasõÂ. ZÏaÂdost
o souhlas bude podaÂna spolu s doklady uvedenyÂmi v cÏlaÂnku 12 a protokolem obsahujõÂcõÂm vyÂpoveÏd'
vydaneÂ osoby k daneÂmu trestneÂmu cÏinu. Souhlas
bude daÂn, pokud trestnyÂ cÏin, pro kteryÂ se zÏaÂdaÂ
o vydaÂnõÂ, podleÂhaÂ vydaÂnõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto UÂmluvy;
(b) pokud tato osoba meÏla mozÏnost opustit uÂzemõÂ
smluvnõÂ strany, do ktereÂ byla prÏedaÂna a neucÏinila
tak do 45 dnuÊ od propusÏteÏnõÂ nebo se na toto uÂzemõÂ
po jejõÂm opusÏteÏnõÂ vraÂtila.
2. DozÏadujõÂcõÂ strana vsÏak muÊzÏe prÏijmout jakaÂkoliv
opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k tomu, aby odstranila tuto osobu
ze sveÂho uÂzemõÂ, nebo jakaÂkoliv potrÏebnaÂ zaÂkonnaÂ opatrÏenõÂ, vcÏetneÏ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ v neprÏõÂtomnosti, aby
prÏedesÏla praÂvnõÂm uÂcÏinkuÊm promlcÏenõÂ.
3. Pokud se v pruÊbeÏhu trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ zmeÏnõÂ popis trestneÂho cÏinu, vydanaÂ osoba bude trestneÏ stõÂhaÂna
nebo potrestaÂna, jen pokud trestnyÂ cÏin i podle noveÂho
popisu vykazuje skutkoveÂ znaky trestneÂho cÏinu, kteryÂ
by podleÂhal vydaÂnõÂ.
CÏ laÂ ne k 1 5
DalsÏõÂ vydaÂnõÂ do trÏetõÂho staÂtu
S vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v cÏlaÂnku 14, odst.
1 põÂsmeno (b) dozÏadujõÂcõÂ strana neprÏedaÂ bez souhlasu
dozÏaÂdaneÂ strany jineÂ straneÏ nebo trÏetõÂmu staÂtu osobu
prÏedanou dozÏadujõÂcõÂmu staÂtu, o nõÂzÏ usiluje uvedenaÂ jinaÂ strana nebo trÏetõÂ staÂt pro trestneÂ cÏiny spaÂchaneÂ prÏed
jejõÂm prÏedaÂnõÂm. DozÏaÂdanaÂ strana muÊzÏe pozÏadovat
prÏedlozÏenõÂ dokladuÊ uvedenyÂch v cÏlaÂnku 12, odst. 2.
CÏ laÂ ne k 1 6
PrÏedbeÏzÏnaÂ vazba
1. PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dozÏadujõÂcõÂ strany mohou v naleÂhavyÂch prÏõÂpadech zÏaÂdat, aby hledanaÂ osoba byla vzata do prÏedbeÏzÏneÂ vazby. PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny dozÏaÂdaneÂ
strany rozhodnou o teÂto veÏci podle sveÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu.
2. V zÏaÂdosti o prÏedbeÏzÏnou vazbu bude uvedeno,
zÏe je k dispozici jeden z dokladuÊ uvedenyÂch v cÏlaÂnku
12, odst. 1 põÂsmeno (a) a zÏe se mõÂnõÂ zaslat zÏaÂdost o vydaÂnõÂ. Bude v nõÂ teÂzÏ uvedeno, pro kteryÂ trestnyÂ cÏin bude
o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂno, kdy a kde byl tento trestnyÂ cÏin spaÂchaÂn, a pokud je to mozÏneÂ, popis hledaneÂ osoby.
3. ZÏaÂdost o prÏedbeÏzÏnou vazbu bude poslaÂna prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm dozÏaÂdaneÂ strany diplomatickou cestou nebo prÏõÂmo posÏtou, telegramem nebo prostrÏednictvõÂm MezinaÂrodnõÂ organizace trestnõÂ policie (INTERPOL) nebo jakyÂmkoliv jinyÂm zpuÊsobem, umozÏnÏujõÂcõÂm
jejõÂ prÏõÂslusÏneÂ prokaÂzaÂnõÂ, nebo kteryÂ dozÏaÂdanaÂ strana
prÏijme. DozÏadujõÂcõÂ orgaÂn bude bez odkladu informovaÂn o vyÂsledku sveÂ zÏaÂdosti.
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4. PrÏedbeÏzÏnaÂ vazba muÊzÏe byÂt zrusÏena, pokud dozÏaÂdanaÂ strana nedostane do 18 dnuÊ od zadrzÏenõÂ zÏaÂdost
o vydaÂnõÂ a doklady uvedeneÂ v cÏlaÂnku 12. V zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ 40 dnuÊ ode dne vzetõÂ do vazby. MozÏnost prÏedbeÏzÏneÂho propusÏteÏnõÂ se nikdy nevylucÏuje, dozÏaÂdanaÂ strana vsÏak prÏijme takovaÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ bude povazÏovat za potrÏebnaÂ, aby zabraÂnila uprchnutõÂ hledaneÂ osoby.
5. PropusÏteÏnõÂ nevylucÏuje noveÂ vzetõÂ do vazby
a vydaÂnõÂ, pokud zÏaÂdost o vydaÂnõÂ dojde naÂsledneÏ.
CÏ laÂ ne k 1 7
StrÏet zÏaÂdostõÂ
Pokud o vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ soucÏasneÏ võÂc jak jeden staÂt,
at' uzÏ pro stejnyÂ trestnyÂ cÏin nebo pro ruÊzneÂ trestneÂ cÏiny, dozÏaÂdanaÂ strana rozhodne po prÏihleÂdnutõÂ ke vsÏem
okolnostem, zejmeÂna k relativnõÂ zaÂvazÏnosti a mõÂstu
spaÂchaÂnõÂ trestnyÂch cÏinuÊ, daÂle k datu zÏaÂdostõÂ, k obcÏanstvõÂ vyzÏaÂdaneÂ osoby a k mozÏnosti naÂsledneÂho vydaÂnõÂ
do dalsÏõÂho staÂtu.
CÏ laÂ ne k 1 8
PrÏedaÂnõÂ osoby, kteraÂ maÂ byÂt vydaÂna
1. DozÏaÂdanaÂ strana bude informovat dozÏadujõÂcõÂ
stranu zpuÊsobem uvedenyÂm v cÏlaÂnku 12, odst.
1 o sveÂm rozhodnutõÂ ohledneÏ vydaÂnõÂ.
2. DuÊvody pro celkoveÂ nebo cÏaÂstecÏneÂ odmõÂtnutõÂ
budou sdeÏleny.
3. Pokud se zÏaÂdosti vyhovõÂ, dozÏadujõÂcõÂ strana bude
informovaÂna o mõÂsteÏ a datu prÏedaÂnõÂ a o dobeÏ, kterou
byla vyzÏaÂdanaÂ osoba z duÊvodu prÏedaÂnõÂ drzÏena ve vazbeÏ.
4. S vyÂjimkou ustanovenõÂ odstavce 5 tohoto cÏlaÂnku muÊzÏe byt vyzÏaÂdanaÂ osoba propusÏteÏna po uplynutõÂ
15 dnuÊ, pokud nebyla prÏevzata k stanoveneÂmu datu,
a v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ bude propusÏteÏna po uplynutõÂ
30 dnuÊ. DozÏaÂdanaÂ strana ji muÊzÏe odmõÂtnout vydat pro
tentyÂzÏ trestnyÂ cÏin.
5. Pokud neprÏekonatelneÂ prÏekaÂzÏky zabraÂnõÂ straneÏ
prÏedaÂnõÂ nebo prÏevzetõÂ osoby, kteraÂ maÂ byÂt vydaÂna,
oznaÂmõÂ to druheÂ straneÏ. ObeÏ strany se dohodnou na
noveÂm datu prÏedaÂnõÂ a budou pouzÏita ustanovenõÂ odstavce 4 tohoto cÏlaÂnku.
CÏ laÂ ne k 1 9
OdlozÏenõÂ prÏedaÂnõÂ nebo podmõÂneÏneÂ prÏedaÂnõÂ
1. DozÏaÂdanaÂ strana muÊzÏe poteÂ, kdyzÏ prÏijme rozhodnutõÂ o zÏaÂdosti vydaÂnõÂ, odlozÏit prÏedaÂnõÂ vyzÏaÂdaneÂ
osoby, aby ji mohla trestneÏ stõÂhat, nebo pokud jizÏ byla
odsouzena, aby na ni mohl byÂt na jejõÂm uÂzemõÂ vykonaÂn
trest za jinyÂ trestnyÂ cÏin, nezÏ pro kteryÂ je zÏaÂdaÂno o vydaÂnõÂ.
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2. NamõÂsto odlozÏenõÂ prÏedaÂnõÂ muÊzÏe dozÏaÂdanaÂ strana vyzÏaÂdanou osobu docÏasneÏ prÏedat dozÏadujõÂcõÂ straneÏ
v souladu s podmõÂnkami, ktereÂ budou mezi stranami
dohodnuty.
CÏ laÂ ne k 2 0
PrÏedaÂnõÂ veÏcõÂ
1. Na zÏaÂdost dozÏadujõÂcõÂ strany dozÏaÂdanaÂ strana,
v rozsahu, kteryÂ jõÂ to jejõÂ praÂvnõÂ rÏaÂd umozÏnÏuje, zajistõÂ
a prÏedaÂ veÏci:
(a) ktereÂ mohou byÂt pouzÏity jako duÊkazy, nebo
(b) ktereÂ byly zõÂskaÂny v duÊsledku trestneÂho cÏinu
a ktereÂ v dobeÏ zadrzÏenõÂ byly nalezeny u vyzÏaÂdaneÂ
osoby nebo byly objeveny dodatecÏneÏ.
2. VeÏci uvedeneÂ v odst. 1 tohoto cÏlaÂnku budou
prÏedaÂny, i kdyzÏ dohodnuteÂ vydaÂnõÂ nemohlo byÂt uskutecÏneÏno, protozÏe vyzÏaÂdanaÂ osoba zemrÏela nebo uprchla.
3. Pokud uvedeneÂ veÏci podleÂhajõÂ zabavenõÂ nebo
propadnutõÂ na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ strany, muÊzÏe si je tato
strana v souvislosti s probõÂhajõÂcõÂm trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm
docÏasneÏ ponechat nebo je prÏedat s podmõÂnkou, zÏe jõÂ
budou vraÂceny.
4. JakaÂkoliv praÂva k teÏmto veÏcem, kteraÂ muÊzÏe mõÂt
dozÏaÂdanaÂ strana nebo trÏetõÂ osoby, zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂna.
Pokud tato praÂva existujõÂ, budou veÏci vraÂceny bezplatneÏ dozÏaÂdaneÂ straneÏ co nejdrÏõÂve po ukoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ.
CÏ laÂ ne k 2 1
PruÊvoz
1. PruÊvoz uÂzemõÂm neÏktereÂ ze smluvnõÂch stran bude povolen po podaÂnõÂ zÏaÂdosti zpuÊsobem, kteryÂ je uveden v cÏlaÂnku 12, odst. 1, za prÏedpokladu, zÏe strana,
kteraÂ je zÏaÂdaÂna o povolenõÂ pruÊvozu, nepovazÏuje prÏedmeÏtnyÂ trestnyÂ cÏin za politickyÂ nebo vyÂlucÏneÏ vojenskyÂ
ve smyslu cÏlaÂnkuÊ 3 a 4 teÂto UÂmluvy.
2. PruÊvoz obcÏana, tak jak je definovaÂn v cÏlaÂnku
6, staÂtu, kteryÂ je zÏaÂdaÂn o povolenõÂ pruÊvozu, muÊzÏe byÂt
odmõÂtnut.
3. S vyÂjimkou ustanovenõÂ v odst. 4 tohoto cÏlaÂnku
bude nutno prÏedlozÏit doklady uvedeneÂ v cÏlaÂnku 12,
odst. 2.
4. Pokud bude pouzÏita vzdusÏnaÂ prÏeprava, budou
platit naÂsledujõÂcõÂ pravidla:
(a) pokud nemaÂ byÂt uskutecÏneÏno prÏistaÂnõÂ, dozÏadujõÂcõÂ
strana informuje stranu, prÏes jejõÂzÏ uÂzemõÂ maÂ byÂt
let uskutecÏneÏn, a potvrdõÂ, zÏe je k dispozici jeden
z dokladuÊ uvedenyÂch v cÏlaÂnku 12, odst. 2 põÂsmeno
(a). V prÏõÂpadeÏ neplaÂnovaneÂho prÏistaÂnõÂ tato informace bude mõÂt uÂcÏinky zÏaÂdosti o prÏedbeÏzÏnou vazbu ve smyslu cÏlaÂnku 16 a dozÏadujõÂcõÂ strana podaÂ
formaÂlnõÂ zÏaÂdost o pruÊvoz;
(b) pokud se pocÏõÂtaÂ s prÏistaÂnõÂm, dozÏadujõÂcõÂ strana
podaÂ formaÂlnõÂ zÏaÂdost o pruÊvoz.
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5. KteraÂkoliv strana vsÏak muÊzÏe prÏi podpisu nebo
ulozÏenõÂ sveÂ ratifikacÏnõÂ listiny nebo listiny o prÏõÂstupu
k teÂto UÂmluveÏ prohlaÂsit, zÏe povolõÂ pruÊvoz osob za neÏktereÂ nebo vsÏech podmõÂnek, za kteryÂch povoluje vydaÂnõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ muÊzÏe byÂt pouzÏita vzaÂjemnost.
6. PruÊvoz vydaÂvaneÂ osoby nebude uskutecÏneÏn
prÏes uÂzemõÂ, kde je duÊvodnaÂ obava, zÏe jejõÂ zÏivot nebo
svoboda by mohla byÂt ohrozÏena pro jejõÂ rasu, naÂbozÏenstvõÂ, obcÏanstvõÂ nebo politickeÂ naÂzory.
CÏ laÂ ne k 2 2
Ï õÂzenõÂ
R
KromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy tato UÂmluva stanovõÂ jinak,
bude se rÏõÂzenõÂ o vydaÂvaÂnõÂ a prÏedbeÏzÏnou vazbu rÏõÂdit vyÂhradneÏ praÂvnõÂm rÏaÂdem dozÏaÂdaneÂ strany.
CÏ laÂ ne k 2 3
PouzÏõÂvanyÂ jazyk
Doklady, ktereÂ majõÂ byÂt vystaveny, budou v jazyce dozÏadujõÂcõÂ nebo dozÏaÂdaneÂ strany. DozÏaÂdanaÂ strana
muÊzÏe pozÏadovat prÏeklad do neÏktereÂho z oficiaÂlnõÂch jazykuÊ Rady Evropy, kteryÂ si zvolõÂ.
CÏ laÂ ne k 2 4
NaÂklady
1. NaÂklady vynalozÏeneÂ na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ strany
z duÊvodu vydaÂnõÂ ponese tato strana.
2. NaÂklady vynalozÏeneÂ z duÊvodu pruÊvozu prÏes
uÂzemõÂ strany, kteraÂ byla pozÏaÂdaÂna o povolenõÂ pruÊvozu,
ponese dozÏadujõÂcõÂ strana.
3. V prÏõÂpadeÏ vydaÂnõÂ z nemetropolitnõÂho uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ strany budou naÂklady za dopravu mezi tõÂmto
uÂzemõÂm a metropolitnõÂm uÂzemõÂm dozÏadujõÂcõÂ strany
hrazeny stranou dozÏadujõÂcõÂ. StejneÂ pravidlo platõÂ o naÂkladech na dopravu mezi nemetropolitnõÂm uÂzemõÂm dozÏaÂdaneÂ strany a jejõÂm metropolitnõÂm uÂzemõÂm.
CÏ laÂ ne k 2 5
Definice ¹ochranneÂho opatrÏenõÂª
Pro uÂcÏely teÂto UÂmluvy se pojmem ¹ochranneÂ opatrÏenõÂª rozumõÂ jakyÂkoliv prÏõÂkaz zahrnujõÂcõÂ zbavenõÂ svobody, kteryÂ byl trestnõÂm soudem vydaÂn dodatkem
k trestu odneÏtõÂ svobody nebo namõÂsto neÏho.
CÏ laÂ ne k 2 6
VyÂhrady
1. KteraÂkoliv smluvnõÂ strana muÊzÏe prÏi podpisu teÂto UÂmluvy nebo prÏi ulozÏenõÂ sveÂ ratifikacÏnõÂ listiny nebo
listiny o prÏõÂstupu ucÏinit vyÂhrady ke ktereÂmukoliv ustanovenõÂ nebo ustanovenõÂm UÂmluvy.

2. KteraÂkoliv smluvnõÂ strana, kteraÂ ucÏinila vyÂhrady, je odvolaÂ, jakmile to okolnosti dovolõÂ. Toto odvolaÂnõÂ bude uskutecÏneÏno sdeÏlenõÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.
3. SmluvnõÂ strana, kteraÂ ucÏinila vyÂhradu k neÏktereÂmu z ustanovenõÂ UÂmluvy, se nemuÊzÏe dovolaÂvat pouzÏitõÂ
tohoto ustanovenõÂ jinou stranou kromeÏ rozsahu, v jakeÂm sama toto ustanovenõÂ prÏijala.
CÏ laÂ ne k 2 7
UÂzemnõÂ puÊsobnost
1. Tato UÂmluva se bude provaÂdeÏt na metropolitnõÂch uÂzemõÂch smluvnõÂch stran.
2. Ve vztahu k Francii bude teÂzÏ platit v AlzÏõÂrsku
a v zaÂmorÏskyÂch departmentech, ve vztahu k SpojeneÂmu kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho Irska
na Channel Islands a na Isle of Man.
3. SpolkovaÂ republika NeÏmecka muÊzÏe rozsÏõÂrÏit puÊsobnost teÂto UÂmluvy na ¹Land Berlinª sdeÏlenõÂm adresovanyÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy, kteryÂ
bude informovat dalsÏõÂ strany o tomto prohlaÂsÏenõÂ.
4. PrÏõÂmyÂm ujednaÂnõÂm mezi dveÏma nebo võÂce
smluvnõÂmi stranami muÊzÏe byÂt provaÂdeÏnõÂ teÂto UÂmluvy,
za podmõÂnek stanovenyÂch v teÏchto ujednaÂnõÂch, rozsÏõÂrÏeno na kteraÂkoliv uÂzemõÂ teÏchto stran, kromeÏ teÏch, jezÏ
jsou uvedena v odst. 1, 2 a 3 tohoto cÏlaÂnku, za jejichzÏ
zahranicÏnõÂ vztahy kteraÂkoliv z teÏchto stran odpovõÂdaÂ.
CÏ laÂ ne k 2 8
Vztahy mezi touto UÂmluvou
a dvoustrannyÂmi dohodami
1. Tato UÂmluva nahradõÂ u staÂtuÊ, ktereÂ jsou jõÂ vaÂzaÂny, ustanovenõÂ vsÏech dvoustrannyÂch smluv, uÂmluv
a dohod, kteraÂ upravujõÂ vydaÂvaÂnõÂ mezi kteryÂmikoliv
dveÏma smluvnõÂmi stranami.
2. SmluvnõÂ strany mohou sjednaÂvat mezi sebou
dvoustranneÂ nebo mnohostranneÂ dohody pouze k doplneÏnõÂ ustanovenõÂ teÂto UÂmluvy nebo aby napomaÂhaly
pouzÏitõÂ zaÂsad, ktereÂ obsahujõÂ.
3. Pokud se vydaÂvaÂnõÂ mezi dveÏma nebo võÂce stranami uskutecÏnÏuje na zaÂkladeÏ jednotnyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ, strany mohou upravovat sveÂ vzaÂjemneÂ vztahy, pokud jde o vydaÂvaÂnõÂ, vyÂlucÏneÏ podle tohoto systeÂmu bez ohledu na ustanovenõÂ teÂto UÂmluvy. StejnaÂ zaÂsada bude platit mezi dveÏma nebo võÂce smluvnõÂmi stranami, pokud kazÏdaÂ z nich maÂ platneÂ praÂvnõÂ prÏedpisy,
na zaÂkladeÏ kteryÂch se provaÂdeÏjõÂ na jejõÂm uÂzemõÂ prÏõÂkazy
k vzetõÂ do vazby vydaneÂ na uÂzemõÂ druheÂ strany nebo
stran. SmluvnõÂ strany, ktereÂ mezi sebou vylucÏujõÂ nebo
v budoucnosti vyloucÏõÂ puÊsobnost teÂto UÂmluvy podle
tohoto odstavce, informujõÂ o tom generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk bude informovat
ostatnõÂ smluvnõÂ strany o sdeÏlenõÂch, kteraÂ obdrzÏel podle
tohoto odstavce.
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CÏ laÂ ne k 2 9
Podpis, ratifikace a vstup v platnost
1. Tato uÂmluva bude otevrÏena k podpisu cÏlenuÊm
Rady Evropy. PodleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ listiny
budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady.
2. UÂmluva vstoupõÂ v platnost 90 dnõÂ po datu ulozÏenõÂ trÏetõÂ ratifikacÏnõÂ listiny.
3. Pokud jde o signataÂrÏe, kterÏõÂ budou UÂmluvu ratifikovat poteÂ, UÂmluva vstoupõÂ v platnost 90 dnõÂ
po ulozÏenõÂ jejich ratifikacÏnõÂch listin.
CÏ laÂ ne k 3 0
PrÏõÂstup
1. VyÂbor ministruÊ Rady Evropy muÊzÏe pozvat kteryÂkoli staÂt, kteryÂ nenõÂ cÏlenem Rady, aby k teÂto UÂmluveÏ
prÏistoupil, za podmõÂnky, zÏe pro rezoluci, kteraÂ bude
takoveÂto pozvaÂnõÂ obsahovat, budou hlasovat vsÏichni
cÏlenoveÂ Rady, kterÏõÂ UÂmluvu ratifikovali.
2. PrÏõÂstup bude proveden ulozÏenõÂm listiny o prÏõÂstupu u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady a vstoupõÂ v uÂcÏinnost 90 dnõÂ po jejõÂm ulozÏenõÂ.
CÏ laÂ ne k 3 1
VyÂpoveÏd'
KteraÂkoli ze smluvnõÂch stran muÊzÏe v rozsahu, v jakeÂm se jõÂ to tyÂkaÂ, vypoveÏdeÏt tuto UÂmluvu sdeÏlenõÂm
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prÏedanyÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy. VyÂpoveÏd' nabude uÂcÏinnost sÏest meÏsõÂcuÊ po datu, kdy generaÂlnõÂ tajemnõÂk Rady takoveÂ sdeÏlenõÂ obdrzÏõÂ.
CÏ laÂ ne k 3 2
Informace
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy bude informovat cÏleny Rady a vlaÂdy staÂtuÊ, ktereÂ prÏistoupily k teÂto
UÂmluveÏ, o:
(a) ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂch listin a listin o prÏõÂstupu;
(b) datu vstupu teÂto UÂmluvy v platnost;
(c) vsÏech prohlaÂsÏenõÂch ucÏineÏnyÂch podle ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 6, odst. 1 a cÏlaÂnku 21, odst. 5;
(d) vsÏech vyÂhradaÂch ucÏineÏnyÂch podle cÏlaÂnku 26 odst.
1;
(e) odvolaÂnõÂ vsÏech vyÂhrad podle cÏlaÂnku 26, odst. 2;
(f) sdeÏlenõÂch o odstoupenõÂ obdrzÏenyÂch podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 31 a o datech, kdy tato odstoupenõÂ
vstoupõÂ v uÂcÏinnost.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, jsouce k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto UÂmluvu.
DaÂno v ParÏõÂzÏi dne 13. prosince 1957 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 vlaÂdaÂm signataÂrÏuÊ.

