
 

 
 

 
 

 

 
 

Praktické informace pro podání žádosti o přijetí předběžného 
opatření 

Jak se na Soud obrátit 

Žádosti jsou přijímány zaměstnanci kanceláře Soudu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 místního 
času ve Štrasburku (GMT + 1). Žádosti zaslané po 16:00 se obvykle nevyřizují v ten samý den. 

Žádosti doručené o víkendu a v den státního svátku se vyřizují až následující pracovní den (viz Přehled 
svátků: List of public and other holidays). 

Žádosti musejí být zaslány prostřednictvím internetové stránky Soudu ECHR Rule 39 Site, faxem nebo 
poštou. Soud se nezabývá žádostmi zaslanými emailem.  

 Adresa internetové stránky: https://r39.echr.coe.int   
Více informací o této stránce najdete níže. 

 Vyhrazená faxová čísla pro zasílání žádostí: 
+33 390 214 350 a  
+33 388 413 900 

Faxy přesahující 10 stran se doporučuje posílat po menších částech, aby mohly být řádně 
doručeny a zpracovány. 

 Adresa Soudu:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Každá žádost zasílaná faxem nebo poštou musí mít na první straně tento nadpis v tučném písmu: 

Rule 39 – Urgent 
Kontaktní osoba (jméno a kontaktní údaje): ... 

V případech týkajících se vyhoštění nebo vydání do jiného státu je třeba též uvést následující údaje: 

Plánovaný datum a čas deportace a cílová země: ... 

Žádost o přijetí předběžného opatření musí být zaslána co nejdříve po vydání konečného 
vnitrostátního rozhodnutí, aby měl Soud a jeho kancelář dostatek času na posouzení věci. Soud se 
nebude moci zabývat žádostmi ve věcech vyhoštění či vydání do jiného státu, neobdrží-li je nejméně 
jeden pracovní den před plánovaným datem deportace. 

Požadované informace a dokumenty 

Žádost by měla být sepsána pokud možno v jednom z oficiálních jazyků členského státu a musí 
obsahovat následující informace a dokumenty: 

 Jméno/a stěžovatele 
 Příjmení stěžovatele 
 Aktuální adresu stěžovatele 
 Datum narození 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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 Státní příslušnost/i 

 V případě hromadné žádosti výše uvedené údaje pro každého stěžovatele  

 Jméno/a, příjmení a adresu případného právního zástupce 
 Stát, proti kterému žádost směřuje 

A. Důvody žádosti o přijetí předběžného opatření 
1. Podrobný popis situace, v níž se stěžovatel aktuálně nachází 
2. Charakter tvrzené bezprostřední hrozby neodvratitelné újmy 
3. Kopie veškerých relevantních dokumentů (aktuální lékařské zprávy, fotografie, 

dokumenty prokazující stěžovatelovu zranitelnost, novinové články nebo zprávy 
týkající se situace stěžovatele, atd.) 

4. V případě deportace/vyhoštění/vydání: 
a. Podrobné důvody opuštění země původu / cílové země  
b. Důvody pro obavy z návratu do země původu / cílové země 
c. Informace o datu a okolnostech příchodu do členského státu  
d. Cílovou zemi 
e. Předpokládané datum deportace/vyhoštění/vydání  
f. Kopie veškerých relevantních dokumentů (příkaz k prohlídce, příkaz k 

zatčení, odsuzující rozsudky, novinové články nebo zprávy týkající se 
stěžovatele, zprávy o příslušné zemi, apod.) 

B. Informace týkající se vnitrostátního řízení v členském státu: 
1. Informace týkající se vnitrostátního řízení včetně dat a obsahu soudních rozhodnutí 

a opravných prostředků 
2. Další relevantní informace týkající se řízení před vnitrostátními orgány 
3. Kopie veškerých relevantních dokumentů (rozhodnutí vnitrostátních orgánů, soudní 

rozhodnutí, podání předložená vnitrostátním orgánům a soudům, atd.) 
4. V případě deportace/vyhoštění/vydání: 

a. Informace o případném azylovém řízení 
b. Informace o deportačním řízení 
c. Kopie veškerých relevantních dokumentů 

C. Články Úmluvy, na něž se odkazuje 
D. Řádně vyplněný formulář plné moci, podává-li žádost právní zástupce. Formulář lze dodat 

krátce po podání žádosti. Žádost o přijetí předběžného opatření však musí být předložena 
Soudu pouze se souhlasem stěžovatele  

E. Referenční číslo, pokud ho Soud v souvislosti se žádostí již přidělil 
F. Veškeré další informace a dokumenty, které považujete za nezbytné 

Důležité 

Nepředložení výše uvedených informací a dokumentů může mít za následek, že žádost o přijetí 
předběžného opatření bude považována za neopodstatněnou nebo neúplnou. Pouhý odkaz na 
vnitrostátní řízení nebo na argumentaci v jiných dokumentech nestačí. Výše uvedené informace a 
dokumenty musí být přiloženy ke každé žádosti. 

Podrobnosti o podávání žádostí prostřednictvím ECHR Rule 39 Site 

Internetová stránka Soudu ECHR Rule 39 Site slouží výhradně k podávání žádostí o přijetí 
předběžného opatření podle článku 39 Jednacího řádu Soudu (JŘS). Podání, která se netýkají žádostí 
o přijetí předběžného opatření, nebudou posouzena a budou na stránce Soudu ihned uzavřena.  
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Stránka slouží ke korespondenci se stěžovateli, kteří podali příslušnou žádost jejím prostřednictvím, 
a to až do vydání rozhodnutí o předběžném opatření. Tato korespondence, včetně vyrozumění 
o administrativním či soudním rozhodnutí oznámeném prostřednictvím stránky, se nezasílá poštou. 
Soud nebude přes tuto stránku kontaktovat ty stěžovatele, kteří předložili svou žádost faxem či poštou.  

Pro podání žádosti musí stěžovatel nutně: 

 Vyplnit políčko „Název žádosti (zde je třeba stručně vysvětlit předmět žádosti)” 
 Vyplnit políčko týkající se stěžovatele, zástupce a daného státu 
 Předložit alespoň jednu přílohu. Všechny přílohy musejí být ve formátu PDF. Více informací o 

požadovaných náležitostech týkajících se formátu a velikosti dokumentů najdete ve 
Všeobecných podmínkách. 

Důležité 

Po předložení žádosti lze zaslat další informace či dokumenty prostřednictvím ECHR Rule 39 Site pouze 
na výzvu Soudu. 

Pokračování v žádosti 

Po podání žádosti o přijetí předběžného opatření se od stěžovatele nebo jeho zástupce požaduje, aby 
v ní řádně pokračoval. Především je nutné Soud neodkladně informovat o každé změně správní situace 
stěžovatele nebo o jiných okolnostech (např. pokud stěžovatel získá povolení k pobytu, anebo se vrátí 
do země původu). Zástupce stěžovatele též musí ihned z vlastní iniciativy informovat Soud o případné 
ztrátě kontaktu se stěžovatelem.  

Byla-li žádost podána prostřednictvím ECHR Rule 39 Site a po oznámení výsledku rozhodnutí 
stěžovateli uzavřena, následující korespondence se zasílá Soudu faxem nebo poštou. 

 
 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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