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MezinMezináárodnrodníí justijustiččnníí spoluprspolupráácece

�� Podstata mezinPodstata mezináárodnrodníí justijustiččnníí spoluprspolupráácece
�� StStáátntníí suverenita jako omezujsuverenita jako omezujííccíí faktorfaktor
�� MezinMezináárodnrodníí smlouvy a vnitrostsmlouvy a vnitrostáátntníí úúpravaprava
�� SpoluprSpoluprááce v rce v ráámci mci ččlenských stlenských stááttůů EvropskEvropskéé unieunie

�� ZZáákladnkladníí instituty mezininstituty mezináárodnrodníí justijustiččnníí spoluprspolupráácece
�� MezinMezináárodnrodníí justijustiččnníí spoluprspoluprááce v uce v užžšíším slova smyslum slova smyslu
�� MezinMezináárodnrodníí justijustiččnníí spoluprspoluprááce v ce v šširiršíším slova smyslum slova smyslu



PrPráávnvníí úúprava mezinprava mezináárodnrodníí justijustiččnníí
spoluprspoluprááce v trestnce v trestníích vch věěcech podle cech podle 

trestntrestníího ho řřáádu du ČČRR

�� ZZáákladnkladníí formy prformy práávnvníího styku s cizinou v ho styku s cizinou v ČČRR
�� VydVydáávacvacíí řříízenzeníí

�� zzáákladnkladníí zzáásady vydsady vydáávacvacíího ho řříízenzeníí (nevyd(nevydáávváánníí vlastnvlastníích  ch  
obobččananůů, z, záásada vzsada vzáájemnosti, zjemnosti, záásada oboustrannsada oboustrannéé trestnosti, trestnosti, 
zzáásada speciality, zsada speciality, záásada nepsada nepřříípustnosti vydpustnosti vydáánníí pro urpro urččititéé
trestntrestnéé ččiny) iny) 

�� vyvyžžááddáánníí z ciziny (z ciziny (§§ 383 a 383 a nnááslsl.).)
�� vydvydáánníí do ciziny (do ciziny (§§ 391 a 391 a nnááslsl.).)



�� Evropský zatýkacEvropský zatýkacíí rozkaz (rozkaz (§§ 403 a 403 a nnááslsl.).)
�� PrPrůůvoz pro voz pro úúččely ely řříízenzeníí v cizinv ciziněě ((§§ 423 423 -- §§ 424)424)
�� DoDožžááddáánníí ((§§ 426 426 -- §§ 437)437)

�� DoDožžááddáánníí do cizinydo ciziny
�� DoDožžááddáánníí z cizinyz ciziny
�� ZvlZvlášáštntníí druhy dodruhy dožžááddáánníí
�� DoDoččasnasnéé ppřřededáánníí do ciziny a pdo ciziny a přřevzetevzetíí z cizinyz ciziny
�� SpoleSpoleččný vyný vyššetetřřovacovacíí tým tým 



�� PPřřevzetevzetíí a pa přřededáánníí trestntrestníích vch věěccíí ((§§ 447 447 -- §§ 448)448)

�� PPřřevzetevzetíí trestntrestníí vvěěci z ciziny a pci z ciziny a přřededáánníí trestntrestníí vvěěci do cizinci do cizin

�� Výkon rozhodnutVýkon rozhodnutíí ve vztahu k cizinve vztahu k ciziněě

�� UznUznáávváánníí a výkon cizozemských rozhodnuta výkon cizozemských rozhodnutíí
�� PPřřededáánníí výkonu rozsudku do cizinyvýkonu rozsudku do ciziny
�� PPřřededáánníí a pa přřevzetevzetíí výkonu podmvýkonu podmíínněěnnéého trestu odnho trestu odněěttíí svobodysvobody



MezinMezináárodnrodníí tribuntribunáály a ly a 
mezinmezináárodnrodníí soudsoud

�� MezinMezináárodnrodníí tribuntribunáály vzniklly vznikléé ad ad hochoc
�� Norimberský a Tokijský mezinNorimberský a Tokijský mezináárodnrodníí tribuntribunááll
�� MezinMezináárodnrodníí tribuntribunáál pro zlol pro zloččiny v bývaliny v bývaléé JugoslJugosláávii vii -- ICTYICTY
�� MezinMezináárodnrodníí tribuntribunáál pro zlol pro zloččiny ve Rwandiny ve Rwanděě -- ICTRICTR

�� StStáálý mezinlý mezináárodnrodníí soud soud -- ICCICC


