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Článek 4

K článku 4 se nenavrhuje žádná změna. 
Čl. 82 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie je však omezen na spolupráci v trestních 
věcech a navrhovaná směrnice chce rozšířit vzájemné uznávání a evropský vyšetřovací příkaz 
na případy, kde se ještě nejedná přímo o trestný čin, ale kde by situace mohla případně vést
k zahájení řízení před soudem s působností zejména v trestních věcech (měla by tedy 
zahrnovat administrativní postupy).

Článek 6

Tento článek se týká předávání evropského vyšetřovacího příkazu. Veškerý úřední styk musí 
být uskutečňován přímo mezi vydávajícím a vykonávajícím orgánem (odst. 1). Existuje však 
možnost určit ústřední orgán, který bude nápomocný příslušným justičním orgánům. Ty se 
budou moci účastnit předání a přijetí evropského vyšetřovacího příkazu, ale pouze v oblasti 
administrativy (odst. 2). Povinnost sdělit prostředky ústřednímu orgánu je stanovena 
čl. 28 odst. 1 písm. c). Odst. 3 se týká využívání Evropské soudní sítě (odst. 3), což je 
prostředek, jenž zaručuje, že evropský vyšetřovací příkaz bude směřován k příslušným 
vnitrostátním orgánům a bude tak omezeno či minimalizováno riziko, že do výměny osobních 
údajů budou zahrnuty orgány, jimž to nepřísluší. Povinností orgánů, které evropský 
vyšetřovací příkaz obdrží omylem, je předat jej odpovědnému orgánu (odst. 5). Odst. 6 
zahrnuje zásadu přímých kontaktů mezi příslušnými orgány a možnost asistence centrálních 
orgánů. Úvod odst. 7 navazuje na stanovisko Evropské agentury pro ochranu údajů, aby bylo 
zajištěno, že při práci s osobními údaji bude zaručena zásada ochrany údajů zavedením 
vnitřního mechanismu, který znemožní přístup vnějším zainteresovaným stranám.

Článek 8

Toto ujednání definuje právní úpravu. Rozhodnutí provádět vyšetřování činí odpovědný orgán 
na základě vnitrostátních právních předpisů při vydání evropského vyšetřovacího příkazu. 
Vykonávající orgán může pouze napadnout toto rozhodnutí s odvoláním na důvody pro 
napadení uvedené v článku 10. Vykonávání rozhodnutí se nicméně řídí zákonem státu 
výkonu. Odkazuje se však na skutečnost, že právní úprava výkonu opatření je zákonem státu
výkonu rozhodnutí a může být přirozeně zdrojem problémů při přípustnosti důkazů ve 
vydávajícím státě. To je opodstatněním odst. 2 tohoto článku: předpokládá se možnost, že 
vydávající orgán určí v evropském vyšetřovacím příkazu formality, které musí být dodrženy, 
aby byla zajištěna přípustnost důkazů. Vykonávající orgán je povinen tyto formality 
dodržovat, pokud nejsou v rozporu se základními principy vykonávajícího státu. Tím je 
splněna povinnost zajistit přípustnost důkazů podle rozhodného práva. Odst. 3 tohoto článku 
zatím nebyl v existujících nástrojích EU uveden. Týká se možné přítomnosti příslušných 
orgánů vykonávajícího státu během provádění evropského vyšetřovacího příkazu s cílem 
poskytnout pomoc vykonávajícím orgánům. Přítomnost orgánu vydávajícího státu na území 
státu výkonu a jeho podpora při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu může být klíčová, 
například pokud je nutné zajistit přípustnost důkazů nebo vydání doplňujících evropských 
vyšetřovacích příkazů v průběhu výkonu opatření (čl. 7 odst. 2). Odst. 3 kromě toho, že 
stanoví právní základ pro povinnost vykonávajícího státu akceptovat přítomnost odpovědného 
orgánu vydávajícího státu, také zabezpečuje dostatečný prostor pro flexibilitu v případě, kdy 
je možné přítomnost zamítnout, pokud by byla v rozporu se základními principy 
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vykonávajícího státu. Účelem přítomnosti orgánu vydávajícího státu ve vykonávajícím státě je 
pouze poskytovat pomoc orgánům vykonávajícího státu. 

Článek 9

Tento článek rozšiřuje potřebnou flexibilitu tím, že umožňuje, aby se vykonávající orgán 
rozhodl pro odlišné opatření, než jaké je specifikováno v evropském vyšetřovacím příkazu,
v případech uvedených v příslušných odstavcích. Je třeba zmínit, že odst. 1 tohoto článku by 
měl být spojen s čl. 10 odst. 1 písm. c), který umožňuje odmítnutí výkonu evropského 
vyšetřovacího příkazu, pokud nemá vykonávající stát jinou možnost. Pokud chce 
vykonávající orgán v souladu s odst. 1 využít jiný prostředek než ten, který navrhl vydávající 
orgán, je potřeba zajistit, že nebude mít neočekávaný dopad na vyšetřování, zejména pokud 
jde o přípustnost důkazů a výsledky, jichž má být dosaženo. Proto odst. 2 stanoví povinnost 
informovat vydávající orgán, který bude mít možnost evropský vyšetřovací příkaz odvolat. 
Vydávající orgán má také možnost přeformulovat evropský vyšetřovací příkaz a případně 
použít jiný typ opatření.

Článek 10

Šestý důvod umožňuje odmítnout výkon evropského vyšetřovacího příkazu v případě, že by 
jeho výkon mohl poškodit základní zájmy v oblasti národní bezpečnosti, ohrozit zdroj 
informací, nebo si vyžádal použití utajovaných informací týkajících se určité zpravodajské 
činnosti. Tohoto důvodu může být použito pouze v jednotlivých případech.

Článek 13

Tento článek stanoví, že zúčastněné strany by měly mít možnost uplatnit odmítnutí v souladu
s vnitrostátním zákonem a měl by jim být zabezpečen přístup k právu a soudům s cílem bránit 
všechna práva a zájmy právní povahy. Jedním z pilířů demokratického právního státu je 
záruka účinné soudní ochrany, která nemůže být příslušnými státy odepřena či jakkoliv 
omezena. Záruka judikatury spočívá také v právu odmítnutí soudu a právu od něj obdržet 
právní rozhodnutí ohledně jakékoliv právně relevantní žádosti, pro jejíž posouzení jsou 
uvedeny neopominutelné podmínky řízení. Na základě zásady vzájemného uznávání je třeba 
se vyvarovat toho, že podkladový materiál pro vydání evropského vyšetřovacího příkazu bude 
zpochybněn soudem vykonávajícího státu.

Článek 18

Většina evropských vyšetřovacích příkazů bude obsahovat informace, které musí být 
chráněny, a to nejen kvůli příslušným základním právům, ale také z důvodu ochrany 
vyšetřování. Totéž se týká šíření informací o důkazních předmětech shromážděných
v průběhu výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Zde mají členské státy povinnost učinit 
opatření nutná k tomu, aby jak vydávající, tak vykonávající orgány zachovávaly důvěrnost 
informací a vzájemně se informovaly, pokud by důvěrnost informací nemohla být plně 
zaručena. Tento problém podrobně projednával evropský inspektor ochrany údajů.

Článek 25

Dohled nad bankovními operacemi je opatření, které zahrnuje shromažďování důkazů
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v reálném čase, nepřetržitě a v průběhu určitého období, což zahrnuje článek 27, umožňující 
flexibilně uvést specifický důvod k odmítnutí uznání. Odst. 1 stanoví možnost vydat evropský 
vyšetřovací příkaz za účelem dohledu nad bankovními operacemi. Odst. 4 stanoví, že 
příslušné orgány vydávajících a vykonávajících států definují ve společné dohodě praktické 
provedení dohledu. Dále je výslovně stanoveno, že vydávající a vykonávající orgány musí 
zachovávat mlčenlivost ohledně získaných bankovních informací, pokud se nebudou přímo 
týkat vyšetřování, a zejména je nesmí poskytovat třetím stranám ani je používat za žádným
účelem, který nesouvisí s odůvodněním žádosti. 


