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Úvod

Třetí pracovní dokument o návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích 
příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech (2018/0108 (COD)) se bude zabývat 
úlohou poskytovatelů služeb v navrhovaném nařízení. 

V rámci systému navrhovaného Komisí připadá poskytovatelům služeb ústřední úloha, 
protože svěřuje právnímu zástupci poskytovatele služeb úlohu „adresáta“ evropského 
předávacího/uchovávacího příkazu.1 Kontakt a spolupráce v rámci příkazu by vlastně v 
zásadě probíhaly pouze mezi poskytovatelem a zahraničním justičním orgánem, který příkaz 
vydal. Pouze v případě, že při výkonu příkazu nastane problém, by byl informován nebo 
zapojen rovněž justiční orgán vykonávajícího státu. 

Za účelem řádného zhodnocení této navrhované nové úlohy poskytovatelů služeb budou dále 
analyzovány tyto skutečnosti: postup poskytovatele pro interní posouzení, včetně základních 
práv; přenos a ověřování evropského předávacího/uchovávacího příkazu; oboustranná 
trestnost; náklady; proveditelnost a přiměřenost povinností poskytovatelů a odpovědnost a 
sankce.

Postupy poskytovatele pro interní posouzení

Pokud je orgány poskytovatelům služeb zaslán některý ze dvou uvedených příkazů, mají 
podle návrhu Komise určitý úzce vymezený prostor pro posouzení.

Pokud jde o předávací příkaz (certifikát EPOC), článek 9 uvádí, že:
  „pokud adresát nemůže svou povinnost splnit, jelikož certifikát EPOC není úplný, 

obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace k jeho provedení, bez 
zbytečného odkladu informuje vydávající orgán uvedený v certifikátu a požádá ho o 
objasnění…“ – čl. 9 odst. 3;

  „Pokud adresát nemůže svou povinnost splnit z důvodu vyšší moci nebo faktické 
nemožnosti nezaviněné adresátem či, nejsou-li totožní, poskytovatelem služeb zejména 
proto, že osoba, o jejíž údaje je žádáno, není jeho zákazníkem nebo údaje byly 
smazány před přijetím certifikátu EPOC, adresát bez zbytečného odkladu informuje 
vydávající orgán uvedený v certifikátu společně s vysvětlením důvodů…“ – čl. 9 odst. 
4;

 “Domnívá-li se adresát, že certifikát EPOC nelze provést, jelikož je na základě 
informací v něm obsažených samotných zjevné, že očividně porušuje Listinu 
základních práv Evropské unie nebo je očividně nepatřičný, [informuje adresát i 
příslušný donucovací orgán] v členském státě adresáta. V takových případech může 
příslušný donucovací orgán požádat vydávající orgán o objasnění evropského 
předávacího příkazu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím Eurojustu nebo Evropské 
soudní sítě.“ – čl. 9 odst. 5 druhý pododstavec.

1 Článek 7 navrhovaného nařízení. Pokud právní zástupce nebyl jmenován, nevyhoví v naléhavém případě nebo 
neplní své povinnosti, přičemž existuje vážné riziko ztráty údajů, může být příkaz rovněž adresován jakékoli 
provozovně poskytovatele služeb v Unii. 
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Podobně v souvislosti s uchovávacím příkazem (EPOC-PR) článek 10 uvádí: 
 “Pokud adresát nemůže svou povinnost splnit, jelikož certifikát EPOC-PR není úplný, 

obsahuje zjevné chyby nebo neobsahuje dostatečné informace k jeho provedení, bez 
zbytečného odkladu informuje vydávající orgán […] a požádá ho o objasnění…” – čl. 
10 odst. 4;

 “Pokud adresát nemůže svou povinnost splnit z důvodu vyšší moci nebo faktické 
nemožnosti nezaviněné adresátem či, nejsou-li totožní, poskytovatelem služeb zejména 
proto, že osoba, o jejíž údaje je žádáno, není jeho zákazníkem nebo údaje byly 
smazány před přijetím příkazu, adresát bez zbytečného odkladu kontaktuje vydávající 
orgán […] společně s vysvětlením důvodů…“ – čl. 10 odst. 5; 

 Na rozdíl od předávacích příkazů (čl. 9 odst. 5 druhý pododstavec) však pro 
uchovávací příkazy v článku 10 žádné posouzení základních práv stanoveno není.

Kromě toho v případě, kdy poskytovatel příkazu EPOC-PR nevyhoví, a je proto proti němu 
zahájen vymáhací postup podle článku 14, stanoví návrh Komise ve stejném článku další 
důvody, na základě kterých může poskytovatel proti vymáhání EPOC-PR podat odpor. 

V čl. 14 odst. 4 se stanoví, že adresát může podat odpor proti výkonu evropského předávacího 
příkazu, jestliže nebyl vydán nebo potvrzen správným orgánem nebo byl vydaný pro jiný 
trestný čin, než je uvedeno v čl. 5 odst. 4. Jako důvod pro nevyhovění může poskytovatel 
služby také uvést vyšší moc nebo zjevné chyby, že údaje nebyly uloženy poskytovatelem 
služeb nebo jeho jménem v době obdržení EPOC, že se na příjemce toto nařízení nevztahuje 
nebo že EPOC zjevně porušuje Listinu základních práv nebo je očividně nepatřičný.

Pokud jde o uchovávací příkazy, v čl. 14 odst. 5 se stanoví, že adresát může podat odpor proti 
výkonu příkazu, který nebyl vydán nebo potvrzen správným orgánem, kvůli vyšší moci nebo 
zjevným chybám, protože údaje nebyly uloženy poskytovatelem služeb nebo jeho jménem v 
době obdržení EPOC-PR, protože se na příjemce toto nařízení nevztahuje nebo že příkaz 
zjevně porušuje Listinu základních práv nebo je očividně nepatřičný. S ohledem na to se zdá, 
že návrh Komise není soudržný; zatímco článek 10 posouzení základních práv v souvislosti s 
uchovávacími příkazy nepředpokládá (na rozdíl od předávacích příkazů), v souvislosti s 
uchovávacími příkazy v čl. 14 odst. 5 písm. e) tento důvod uveden je.2 

V článcích 15 a 16 navrhovaného nařízení se předpokládá možnost zahájit zvláštní přezkumné 
řízení ve vydávajícím státě3. Domnívá-li se adresát, že by splněním EPOC došlo ke vzniku 
rozporných povinností vyplývajících ze základních práv nebo základních zájmů třetí země 
(článek 15) nebo v případě rozporných povinností na základě jiných důvodů (článek 16), 
může být zahájeno přezkumné řízení.4

2 Rada ve svém obecném přístupu toto posouzení zcela vypustila, a to i ve vymáhacím postupu podle článku 14.
3 Může však nastat situace, kdy je do postupu zapojen jiný členský stát, jestliže se právní zástupce poskytovatele 
služeb třetí země nachází v jiném členském státě. V takovém případě by se taktéž mohlo jednat o ohrožení 
mezinárodních vztahů mezi tímto členským státem (donucovacím státem) a třetí zemí. V takovém případě se 
však v donucovacím členském státě („vykonávajícím“ státě) použití právního prostředku nepředpokládá. 
4 Postup stanovený v článku 15 byl zamýšlen pro případ rozporu s právem třetí země v souvislosti se základními 
právy dotčených fyzických osob nebo základními zájmy třetí země v souvislosti s národní bezpečností nebo 
obranou. Předpokládá se zvláštní postup, podle něhož soud informuje druhý stát, který má určitou lhůtu, aby 
vznesl odpor. Článek 16 je naproti tomu určen pro všechny ostatní případy, kdy soud v případě konfliktu 
neinformuje orgány třetí země a přijme samostatné rozhodnutí založené na určitých stanovených kritériích. Rada 
ve svém obecném přístupu článek 15 zrušila. 
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V tomto ohledu návrh Komise poskytuje poskytovateli služeb určitý prostor pro posouzení 
obdržených příkazů. Jak vyplývá ze slyšení ve výboru LIBE5 a z informací shromážděných od 
poskytovatelů, někteří poskytovatelé již toto hodnocení provádějí. Tito poskytovatelé služeb 
uvádějí, že nevykonávají zjevně nesprávné, svévolné nebo neurčité žádosti (např. pouhé tzv. 
„zkoušení, jestli něco nevyplave“) ze strany donucovacích orgánů. Tento postup je z hlediska 
efektivnosti příkazů obecně považován za přínos. Možnost neplnit příkazy, které jsou zjevně 
chybné, svévolné nebo neurčité, navíc poskytovatelé oceňují, protože nesou odpovědnost za 
ochranu a soukromí údajů svých zákazníků, jež tvoří jádro jejich obchodního modelu a je na 
ní založena důvěra zákazníků. 6

Pokud však jde o certifikát evropského předávacího a uchovávacího příkazu, v návrhu 
nařízení – v čl. 8 odst. 3 a 4 – se stanoví, že poskytovatel obdrží pouze velmi omezené 
informace v souvislosti s konkrétním případem, k němuž se příkaz váže.7 Není tedy zřejmé, 
jak by mohli být poskytovatelé schopni skutečné posouzení provést, zejména posouzení 
předávacích příkazů s ohledem na základní práva.  

Navíc bez ohledu na skutečnost, že většina zúčastněných stran postup posuzování ze strany 
poskytovatele služeb vítá, pokud jde o chyby, vyšší moc a ochranu údajů či smluvní závazky 
poskytovatelů služeb, jestliže by jim měl být svěřen výkon plnohodnotného hodnocení 
základních práv (jak je stanoveno v čl. 9 odst. 5 druhém pododstavci, jakož i v čl. 14 odst. 4 
písm. f) a odst. 5 písm. e)), je třeba tuto skutečnost vyjasnit. Pokud orgány v donucovacím 
státě svěří výkon této povinnosti posuzování poskytovatelům, v zásadě to znamená, že už 
nebudou dostávat oznámení o předávání či uchovávání, takže by neměly možnost příkaz 

5 Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) uspořádal dne 27. 
listopadu 2018 v Bruselu veřejné slyšení na téma Elektronické důkazy v trestních věcech.
6 Viz příspěvek společnosti Vodafone, slyšení v Evropském parlamentu týkající se elektronických důkazů, které 
se konalo dne 27. listopadu 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-
1430-COMMITTEE-LIBE. Zdá se však, že obecný přístup Rady omezuje tuto možnost ještě více. Viz odpověď 
společnosti Microsoft na postoj Rady k navrhovanému nařízení o elektronických důkazech z ledna 2019, s. 5 
(„Znění navrhované Radou nezajišťuje poskytovatelům služeb žádné právo ani mechanismus, který by 
umožňoval vyjádřit obavy ohledně zákonnosti příkazů, které obdrží podle nařízení. Toto právo má pro 
poskytovatele služeb zásadní význam, protože v některých případech budou poskytovatelé služeb jediní, kdo bude 
schopen určit, které požadavky jsou příliš široké nebo z jiných důvodů nevhodné.“). To také souvisí s otázkou 
přiměřenosti, jak uvádí společnost Microsoft dále („Například si představme případ donucovacího orgánu, který 
vyšetřuje trestný čin týkající se některých zaměstnanců společnosti ‚Acme Company‘. Donucovací orgán může 
vydat evropský předávací příkaz a požadovat veškerou e-mailovou komunikaci odeslanou z domény 
‚Acmecomapny.com‘, aniž by vzal v potaz, že společnost má tisíce zaměstnanců, kteří z této domény odesílají e-
maily…“).
7 Viz článek 7 navrhovaného nařízení. Poskytovatelé služeb obdrží velmi omezený rozsah informací – viz čl. 5 
odst. 5 pro vydání EPOC a čl. 6 odst. 3 navrhovaného nařízení pro vydání EPOC-PR – jedná se konkrétně o 
informace o: – vydávajícím orgánu a případně potvrzujícím orgánu, – adresátovi příkazu, – dotčené osobě 
(dotčených osobách), – kategorii požadovaných údajů (údaje o účastníkovi, údaje o přístupu, údaje o transakcích 
nebo údaje o obsahu), – případně požadovaném časovém rozpětí, – použitelných ustanoveních trestního práva 
vydávajícího státu, – důvodech pro nezbytnost a přiměřenost opatření, a kromě toho u předávacího příkazu také 
– důvodech pro dřívější sdělení v případě naléhavé situace nebo žádosti o dřívější sdělení, a – potvrzení, že v 
případech, kdy jsou žádané údaje uchovávány nebo zpracovávány jako součást infrastruktury poskytované 
poskytovatelem služeb společnosti nebo jinému subjektu mimo fyzických osob, může být evropský předávací 
příkaz adresován pouze poskytovateli služeb, pokud vyšetřovací opatření adresovaná společnosti nebo subjektu 
nejsou vhodná. Pokud však jde o informace o nezbytnosti a přiměřenost, není zřejmé, jak souvisí s čl. 8 odst. 4, 
který uvádí: „Důvody pro nezbytnost a přiměřenost opatření nebo další podrobnosti o vyšetřování se 
neuvádějí.“ 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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zastavit. V důsledku toho by orgány v donucovacím státě v podstatě pozbyly jakékoli 
svrchované výsady ve vztahu k údajům nebo zaručování základních práv na svém území. 
Otázka možnosti svěření výkonu výsad a svrchovanosti státu, či dokonce jejich privatizace, se 
dotýká základních (ústavních) výsad státu, jako je ochrana základních práv občanů 
prostřednictvím svých vnitrostátních ústavních ustanovení/tradic a mezinárodních nástrojů, 
jakož i ochrana proti potenciálně neoprávněnému zasahování zahraničních orgánů na jeho 
území v oblasti soudnictví/prosazování práva.8 

Svrchované výsady, zejména v oblasti práv na ochranu soukromí, se jeví ještě významnější ve 
světle stávajícího nepřehledného souboru právních předpisů o uchovávání údajů v EU,9 
včetně nejasné právní situace ohledně platnosti vnitrostátních ustanovení o uchovávání 
údajů10, stejně jako nevyřešené otázky povolujícího orgánu pro dynamické IP adresy (odlišné 
přístupy v jednotlivých členských státech).11

Kromě problému svěření výkonu svrchovaných výsad soukromým subjektům je velmi 
problematické, mají-li poskytovatelé služeb rozhodovat o základních právech občanů, což – 
jak sami uvádí – dělat nemohou a nechtějí.12 Kromě toho musí mít možnost působit na 
základě jasných právních předpisů, pokud jde o ostatní členské státy EU, jakož i všechny třetí 
státy. Otázkou tedy je, do jaké míry návrh Komise zajišťuje takovou právní srozumitelnost či 
nezbytné záruky, jestliže chybí konečné rozhodnutí justičního orgánu donucovacího státu. 

Zbývá tedy otázka, zda by srozumitelnost nepřineslo větší zapojení orgánu donucovacího 

8 V tomto ohledu viz též povinnosti vyplývající z článku 1 EÚLP o smluvních stranách úmluvy – Viz Rada 
Evropy, Příručka k článku 1 EÚLP, Povinnost respektovat lidská práva, Pojmy „působnosti“ a přičitatelnosti, 
2018 (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Viz též Jaloud v. Nizozemsko (GC), č. 
žádosti 47708/08: „143. Skutečnost výkonu rozhodnutí nebo příkazu vydaného orgánem cizího státu také sama o 
sobě nezbavuje smluvní stát závazků, které přijal na základě úmluvy (viz obdobně Pellegrini v. Itálie, č. 
30882/96, bod 40, EÚLP 2001–VIII a K. v. Itálie, č. 38805/97, bod 21, EÚLP 2004–VIII).“ Viz též Evropský 
soud pro lidská práva, Bosphorus et al. v. Irsko, č. žádosti 45036/98 (rovnocennost ochrany základních práv 
EU); M.S.S. v. Belgie a Řecko (GC), č. žádosti 30696/09 (neuplatnění předpokladu z případu Bosphorus); stejně 
jako Avotinš v. Lotyšsko, č. žádosti 17502/07 (omezení vzájemného uznávání a důvěry). Tuto otázku vznesl také 
soudce Evropského soudu pro lidská práva prof. Dr. Bošnjak v rámci slyšení o elektronických důkazech v 
Evropském parlamentu, které se konalo dne 27. listopadu 2018 (zejména body 16.55–16.58 se vztahují přímo k 
uvedené otázce – „Pokud jde o právo vymáhajícího státu, zdá se, že podle stávajícího návrhu nemá žádný 
význam. Z hlediska úmluvy to může představovat problém, protože vysoké smluvní strany EÚLP, včetně všech 28 
členských států EU, jsou odpovědné za ochranu lidských práv na území spadajícím do jejich působnosti. …Je 
třeba vytvořit regulační rámec a v konkrétních případech také zaručit právní, ne-li soudní ochranu… Pokud se 
orgány vymáhajícího státu setkají s výhradou, že ochrana práva vyplývajícího z úmluvy je zjevně nedostatečná a 
že tento stav nemůže být napraven za použití práva EU, není možné, aby upustily od zkoumání stížnosti s 
odůvodněním, že pouze uplatňují právo EU. Tak to bylo zřetelně uvedeno v rozsudku Avotinš v. Lotyšsko… 
Návrh, ve své stávající podobě, vytváří z hlediska judikatury ESLP poněkud zvláštní situaci. Zásahy do práv 
podle článku 8 probíhají bez jakékoli účasti orgánů vymáhajícího státu.  Nejsem si jist, zda je to v souladu s 
EÚLP. Bylo by možné legitimně očekávat, že právo vymáhajícího státu se bude uplatňovat v každé jednotlivé 
situaci bez výjimky. To by mělo vliv na posouzení zákonnosti…“).
Viz na adrese http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE.
9 Po rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Digital Ireland.
10 Soudní dvůr EU, spojené věci C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland a Seitlinger a další. Viz též 
stanovisko sdružení Cable Europe, s. 3 („Situace ohledně povinností týkajících se uchovávání údajů, které v 
současné době platí na vnitrostátní úrovni, je však – poté, co Soudní dvůr Evropské unie zrušil směrnici EU o 
uchovávání údajů – nejasná… Poskytovatel služeb docela dobře nemusí uchovávat údaje, které vydávající orgán 
požaduje“). Viz též stanovisko sdružení ETNO, v němž se uvádí, že: „je třeba upozornit, že v praxi bývá 
problém jednoznačně rozlišit mezi ‚údaji o přístupu‘ a ‚údaji o transakcích‘ …je nezbytné, aby existoval soudní 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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státu (např. formou oznámení tomuto orgánu, případně včetně lhůty pro smysluplnou reakci 
nebo námitku) (podobně jako v článku 31 směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu).  
Tento režim oznamování by na jedné straně zachovával svrchované výsady a na straně druhé 
by poskytovatelům nabídl dodatečné záruky a právní jistotu (včetně toho, že by je zbavil 
odpovědnosti za otázky odpovědnosti).13

Přenos a ověřování EPOC a EPOC-PR  

EPOC(-PR) se zasílá přímo od vydávajícího orgánu v jednom členském státě poskytovateli 
(právnímu zástupci) v jiném členském státě (nebo zástupci poskytovatele třetí země 
působícího v EU) prostřednictvím standardizovaného certifikátu.14 
Navrhované nařízení upravuje otázku skutečných způsobů předávání poněkud nejasně a uvádí 
pouze, že EPOC(-PR) „je předán přímo jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení 
písemného záznamu za podmínek, jež adresátovi umožňují ověřit jeho pravost“. 

Pokud poskytovatelé služeb, členské státy nebo instituce Unie zavedly zvláštní platformy 
nebo jiné bezpečné kanály pro vyřizování žádostí o údaje podávaných ze strany donucovacích 
a justičních orgánů, může se vydávající orgán též rozhodnout, že certifikát odešle 
prostřednictvím těchto kanálů.15 V důsledku toho neexistuje v rámci nástroje žádná společná, 
centralizovaná nebo bezpečná přenosová brána a problém členských států a poskytovatelů tak 

dohled nad všemi žádostmi souvisejícími s vymezeným seznamem trestných činů a pro všechny kategorie 
údajů…“
11 Návrh Komise, kterým se zavádí nová zvláštní kategorie ‚údajů o přístupu‘ otázku různých vnitrostátních 
orgánů neřeší, zejména pokud jde o trend soudního povolení pro tyto údaje. Viz například stanovisko sdružení 
Cable Europe ze dne 11. října 2018 („Vydání příkazu by mělo být skutečným soudním rozhodnutím“). Viz také 
problém, který analyzoval Výbor Rady Evropy k Úmluvě o počítačové kriminalitě, Podmínky pro získání 
informací o účastníkovi ve vztahu k dynamickým a statickým IP adresám: přehled příslušných soudních 
rozhodnutí a vývoje, T-CY (2018)26, 25. října 2018 (pro podrobnější informace viz druhý pracovní dokument 
EP k této problematice). Viz také odpověď společnosti Microsoft na postoj Rady k navrhovanému nařízení o 
elektronických důkazech z ledna 2019, ve které se mimo jiné uvádí, že „požadavky donucovacích orgánů 
týkající se obsahu a jiných citlivých údajů musí být před vymáháním příkazu podrobeny přezkumu a schválení 
nezávislým justičním orgánem, a to až po smysluplném minimálním právním a věcném dokazování.“ 
12 Viz např. stanovisko Sdružení evropských provozovatelů telekomunikačních sítí (ETNO) (které podporuje 
např. KPN) o zlepšení přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům v trestních věcech („Úloha, kterou 
návrh ukládá poskytovatelům služeb, se jeví jako nerealistická. Telekomunikační operátoři nejsou schopni 
například zaručit, že příkaz neporušuje Listinu. Podobně posuzování pravosti a právní platnosti příkazů … by 
nemělo být odpovědností provozovatelů… Proto odvětví nemůže nahradit justiční orgány v jejich klíčové úloze 
posuzování shody evropských předávacích/uchovávacích příkazů“).
13 Rada zrušila jakoukoli autonomii při posuzování poskytovatelů služeb a zahrnula oznámení, ale pouze pokud 
dotyčná osoba nemá bydliště na území poskytovatele a pouze pro údaje o obsahu (nikoli pro další kategorie) bez 
možnosti zastavit předání údajů. Donucovací stát tak může učinit pouze v přesně vymezených případech 
(požadované údaje jsou chráněny imunitami a výsadami přiznanými právem donucovacího státu nebo v tomto 
členském státě podléhají pravidlům týkajícím se svobody tisku a svobody projevu nebo základních zájmů 
donucovacího státu, jako je bezpečnost a obrana státu). Vydávající orgán však zohlední tyto okolnosti stejným 
způsobem, jako kdyby byly stanoveny podle jeho vnitrostátního práva. Viz článek 7a obecného přístupu Rady, 
dokument 15020/18. V novém článku 12a je stanovena také možnost pro vydávající stát, aby v případě 
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zůstává otevřený, třebaže je nástroj formálně nařízením.16 Místo toho Komise v doprovodném 
prohlášení k návrhu uvádí, že používání již existujících platforem nařízení nebrání, jelikož 
nabízí mnoho výhod, včetně možnosti snadného ověření a bezpečného přenosu údajů. 

Je však třeba uvést, že tyto platformy by musely umožňovat podávání certifikátů EPOC a 
EPOC-PR ve formátu stanoveném v přílohách I a II, bez nutnosti žádat o dodatečné údaje 
ohledně příkazu. To tedy nutně znamená, že by tyto platformy musely být upraveny, a není 
zřejmé, kdo by nesl náklady s tím spojené. Komise také odkazuje na stávající centralizované 
platformy EU, jako jsou e-Codex17 a SIRIUS18, a nastoluje teoretickou možnost, že by mohly 
být rozšířeny o poskytovatele služeb, avšak bez pevného časového rozvrhu nebo pevného 
závazku, co se realizace týče.19 Otázkou tak proto zůstává, jak bude poskytovatel skutečně 

provozních údajů (údajů o transakcích) tyto údaje byly „zohledňovány stejným způsobem, jako kdyby byly 
poskytnuty podle jeho vnitrostátního práva“. Není však zřejmé, jak by mohlo být toto téma nastoleno, jestliže 
donucovací stát nedostává oznámení ani není jinak informován. Toto téma vznesla například společnost 
Microsoft (v dokumentu k obecnému přístupu Rady z ledna 2019), která uvedla „Tento přístup není příliš 
smysluplný… Vzhledem k tomu, kolik poskytovatelů služeb uchovává údaje v Irsku, by irské orgány mohly být 
zaplaveny oznámeními podle návrhu Rady, přitom však často nebudou mít možnost posoudit, zda se na dotčené 
údaje vztahuje právní ochrana. Navržené stanovisko: požadovat od vydávajících orgánů, aby uvědomily dotčené 
členské státy. Nařízení by mělo požadovat, aby vydávající orgán informoval o evropských 
předávacích/uchovávacích příkazech členský stát, v němž má osoba, jíž se příkaz týká, bydliště. Tento stát bude 
mít nejlepší předpoklady zjistit jakékoliv použitelné ochrany a bude mít nejvyšší zájem na jejich prosazení. Toto 
řešení by nemělo být nepřiměřeně zatěžující: podle zkušeností společnosti Microsoft pouze asi 7 % žádostí o 
údaje o uživateli ze strany donucovacích orgánů se vztahuje na cíle v jiném členském státě.“ Viz též stanovisko 
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sdružení Bitkom, v němž se uvádí: „Kromě oznámení dotčeným uživatelům a zákazníkům by nařízení mělo 
objasnit, že společnosti mohou zasílat oznámení ústřednímu orgánu kteréhokoli členského státu, jehož 
svrchované zájmy jsou žádostí dotčeny.“ Podobný postoj k nezbytnosti zapojení veřejného orgánu donucovacího 
státu rovněž zaujala společnost KPN („Věcnou oprávněnost příkazů nemohou (a neměly by) hodnotit soukromí 
poskytovatelé služeb). Stejný názor vyjadřuje stanovisko sdružení EuroISPA z června 2018 („Stavíme se kriticky 
k další privatizaci prosazování práva, kterou tento návrh zavádí“).
14 Viz článek 7 navrhovaného nařízení. Poskytovatelé služeb obdrží velmi omezený rozsah informací – viz čl. 5 
odst. 5 pro vydání EPOC a čl. 6 odst. 3 navrhovaného nařízení pro vydání EPOC-PR – jedná se konkrétně o 
informace o: – vydávajícím orgánu a případně potvrzujícím orgánu, – adresátovi příkazu, – dotčené osobě 
(dotčených osobách), – kategorii požadovaných údajů (údaje o účastníkovi, údaje o přístupu, údaje o transakcích 
nebo údaje o obsahu), – případně požadovaném časovém rozpětí, – použitelných ustanoveních trestního práva 
vydávajícího státu, – důvodech pro nezbytnost a přiměřenost opatření, a kromě toho u předávacího příkazu také 
– důvodech pro dřívější sdělení v případě naléhavé situace nebo žádosti o dřívější sdělení, a – potvrzení, že v 
případech, kdy jsou žádané údaje uchovávány nebo zpracovávány jako součást infrastruktury poskytované 
poskytovatelem služeb společnosti nebo jinému subjektu mimo fyzických osob, může být evropský předávací 
příkaz adresován pouze poskytovateli služeb, pokud vyšetřovací opatření adresovaná společnosti nebo subjektu 
nejsou vhodná. Pokud však jde o informace o nezbytnosti a přiměřenost, není zřejmé, jak souvisí s čl. 8 odst. 4, 
který uvádí: „Důvody pro nezbytnost a přiměřenost opatření nebo další podrobnosti o vyšetřování se 
neuvádějí.“ 
15 Viz článek 8 navrhovaného nařízení.
16 Tuto skutečnost např. kritizovalo sdružení ETNO: „Bylo by zásadní vybudovat určitý centralizovaný 
zabezpečený přenosový kanál, jakousi jedinečnou platformu, která bude: – přijímat požadavky donucovacích 
orgánů vydávajícího členského státu, – ověřovat platnost požadavku… prostřednictvím příslušného justičního 
orgánu v donucovacím státě, a – předávat požadavek poskytovateli služeb… Platforma následně zajistí, že 
požadavek je hodnověrný, přiměřený a může být splněn…“ Konkrétně je zmiňována platforma e-Codex: „Za 
tímto účelem je nezbytné, aby přijetí nařízení o platformě e-Codex a jeho provedení proběhlo dříve, než nařízení 
o elektronických důkazech vstoupí v platnost. V přechodné fázi, než dojde k vytvoření a zprovoznění bezpečné 
platformy, by mohlo být důležité vytvořit v každém členském státě jednotné justiční kontaktní místo, které by bylo 
pověřeno přijímáním a ověřováním předávání údajů druhého členského státu.” Podobný příspěvek společnosti 
Vodafone, slyšení v Evropském parlamentu týkající se elektronických důkazů, které se konalo dne 27. listopadu 
2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 Síť e-CODEX je informační systém pro přeshraniční justiční spolupráci, který umožňuje uživatelům, ať už 
jsou to justiční orgány, právníci nebo občané, bezpečným způsobem odesílat a přijímat dokumenty, právní 
formuláře, důkazy nebo jiné informace. Funguje na principu decentralizované sítě přístupových bodů, která 
vzájemně propojuje vnitrostátní a evropské informační systémy. Pro vytvoření přístupového bodu sítě e-CODEX 
se vyžaduje specifický software. Systém e-CODEX byl vyvinut v rámci jednotného digitálního trhu skupinou 
členských států s přispěním grantů Unie – byl vytvořen v rámci programu na podporu politiky v oblasti 
informačních a komunikačních technologií rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace 
konsorciem členských států. Systém byl určen pro účely občanského a trestního práva. Platforma e-Codex by 
byla využívána rovněž pro potřeby elektronických důkazů (systémů vzájemné právní pomoci, evropského 
vyšetřovacího příkazu a případně elektronických důkazů). V této souvislosti byl udělen grant projektu 
Evidence2e-Codex (na kterém se podílí 10 členských států a 21 partnerů, na období 2018–2019). Provádění 
spolupráce s poskytovateli bylo jen součástí očekávaných výsledků, protože se zaměřuje na žádosti evropského 
vyšetřovacího příkazu a vzájemné právní pomoci v souvislosti s elektronickými důkazy. Program je však ve 
vstupní/zkušební fázi a plně funkční platforma dosud neexistuje. V rámci přípravné fáze probíhal projekt 
„Evidence“, a to v letech 2014–2016 (kterého se účastnily tyto státy: Itálie, Nizozemsko, Francie, Německo, 
Malta, Belgie a Bulharsko). Hlavní závěry, které z projektu vyplynuly, byly: – neexistuje žádný komplexní 
právní rámec, pokud jde o shromažďování, uchovávání, uchovávání, používání a výměnu elektronických 
důkazů, – i přes tuto neexistenci komplexního právního rámce jsou elektronické důkazy stále důležitějším 
klíčovým důkazem v trestních řízeních, – neexistence tohoto komplexního právního rámce nutí donucovací 
orgány využívat nepřehledný systém řešení, ať už v oblasti právní, ochrany údajů, vymáhání nebo v oblasti 
technických řešení, – zúčastněné subjekty se domnívají, že je třeba vytvořit režim pro účely certifikace a 
profesionalizace osob, které se na činnostech v oblasti elektronických důkazů podílejí, a prostředí, kde jsou 
elektronické důkazy zachovávány, uchovávány, analyzovány a vyměňovány (viz evidenceproject.eu).
Rovněž Interpol má odbornou pracovní skupinu pro elektronickou vzájemnou právní pomoc. Je však třeba vzít v 
úvahu, že Interpol je tvořen souborem značně rozmanitých států, nikoli jen členskými státy EU. Platforma EU 
pro elektronické důkazy by musela splňovat veškeré normy ochrany údajů EU.
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vědět, že EPOC(-PR), který obdržel, pochází od hodnověrného cizího justičního orgánu a že 
se nejedná o „krádež identity“ nebo o podvodné jednání. Podobné problémy lze očekávat s 
ohledem na přenos požadovaných údajů poskytovatelem služeb zpět vydávajícímu orgánu v 
jiném členském státě. Poskytovatelé služeb a členské státy by měly mít k dispozici bezpečné 
způsoby přenosu údajů ať už s ohledem na citlivost údajů, nebo potenciální velikost datových 
souborů. 

Předpokladem toho, aby byl navrhovaný systém elektronických důkazů proveditelný, musí 
proto být zavedení zabezpečeného komunikačního kanálu, který zároveň poskytuje 
poskytovateli záruku pravosti žádosti, stejně jako bezpečnost kanálu pro přenos 
požadovaných dat. Vzhledem k předpokládané lhůtě, kterou Komise stanovila pro datum 
použitelnosti navrhovaného nařízení (šest měsíců po vstupu nařízení v platnost), je zřejmé, že 
Komise neplánovala ani zavedení společného systému v rámci návrhu, ani jeho zprovoznění 
do dne vstupu nařízení v platnost. 

Pokud jde o odkaz Komise na platformy e-Codex a Sirius, je třeba vzít v úvahu, že oba 
projekty se nacházejí v „experimentální“ neboli „zkušební“ fázi a žádná plnohodnotná 
společná platforma není v provozu. Některé členské státy však již používají platformu e-
CODEX na podporu přeshraničních právních postupů v občanských i trestních věcech, 
například při výměně žádostí o vzájemnou právní pomoc mezi státními zástupci. S ohledem 
na problémy v souvislosti s ověřováním a bezpečným přenosem údajů by měla Komise 
posoudit možnosti lepšího zabezpečení přenosu mezi poskytovateli služeb a donucovacími 
orgány.

18 Platforma SIRIUS je bezpečná internetová platforma pro odborníky v oblasti prosazování práva, kterou spustil 
Europol v roce 2017. Umožňuje sdílet znalosti, osvědčené postupy a know-how v oblasti vyšetřování trestných 
činů spáchaných s využitím internetu mezi vyšetřovateli, se zvláštním zaměřením na boj proti terorismu. Rovněž 
se zabývá dalšími výzvami při vyšetřování trestných činů, jako je zjednodušení požadavků na poskytovatele on-
line služeb a zlepšení kvality záznamu reagujícího na požadavek.
19 Viz s. 18 důvodové zprávy k navrhovanému nařízení: „zváženo by mělo být i případné rozšíření platforem e-
Codex a SIRIUS o bezpečné připojení pro účely přenosu certifikátů EPOC a EPOC-PR k poskytovatelům služeb 
a případně odpovědí od nich“.


