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Článok 4

K článku 4 sa nenavrhuje žiadna zmena. 
Článok 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je však obmedzený na spoluprácu
v trestných veciach a navrhovaná smernica chce rozšíriť vzájomné uznávanie a európsky
vyšetrovací príkaz na prípady, kde ešte nejde priamo o trestný čin, ale kde by situácia mohla 
prípadne viest k začatiu konania pred súdom príslušným najmä v trestných veciach (mala by 
teda zahŕňať administratívne postupy).

Článok 6

Tento článok sa týka zasielania európskeho vyšetrovacieho príkazu. Každá úradná 
komunikácia musí prebiehať priamo medzi vydávajúcim a vykonávajúcim orgánom (ods. 1). 
Existuje však možnosť určiť ústredný orgán, ktorý bude pomáhať príslušným justičným 
orgánom. Tie sa budú môcť zúčastniť zasielania a prijímania európskeho vyšetrovacieho 
príkazu, ale iba v oblasti administratívy (ods. 2). Povinnosť oznámiť prostriedky ústrednému 
orgánu je stanovená v článku 28 ods. 1 písm. c). Odsek 3 sa týka využívania Európskej 
justične siete (ods. 3), čo je prostriedok, ktorý zaručuje, že európsky vyšetrovací príkaz bude 
nasmerovaný k príslušným vnútroštátnym orgánom, čím sa obmedzí či minimalizuje riziko, 
že do výmeny osobných údajov budú zahrnuté orgány, ktorým to nenáleží. Povinnosťou 
orgánov, ktoré európsky vyšetrovací príkaz dostanú omylom, je odovzdať ho príslušnému 
orgánu (ods. 5). Odsek 6 zahŕňa zásadu priamych kontaktov medzi zúčastnenými orgánmi
a možnosť pomoci ústredných orgánov. Úvod odseku 7 nadväzuje na stanovisko Európskej 
agentúry pre ochranu údajov, aby sa zabezpečilo, že pri práci s osobnými údajmi bude 
zaručená zásada ochrany údajov zavedením vnútorného mechanizmu, ktorý znemožní prístup 
vonkajším zainteresovaným stranám.

Článok 8

V tomto ustanovení sa vymedzuje právna úprava. Rozhodnutie vykonať vyšetrovanie prijme
príslušný orgán na základe vnútroštátnych právnych predpisov pri vydaní európskeho 
vyšetrovacieho príkazu. Vykonávajúci orgán môže iba napadnúť toto rozhodnutie
s odvolaním na dôvody pre napadnutie uvedené v článku 10. Vykonávanie rozhodnutia sa 
však riadi zákonom štátu výkonu. Odkazuje sa však na skutočnosť, že právna úprava výkonu 
opatrenia je zákonom štátu výkonu rozhodnutia a môže byť prirodzene zdrojom problémov
pri prípustnosti dôkazov vo vydávajúcom štáte. To je opodstatnením odseku 2 tohto článku: 
predpokladá sa možnosť, že vydávajúci orgán určí v európskom vyšetrovacom príkaze
formality, ktoré musia byť dodržané, aby bola zaistená prípustnosť dôkazov. Vykonávajúci
orgán je povinný tieto formality dodržiavať, pokiaľ nie sú v rozpore so základnými zásadami 
vykonávajúceho štátu. Tým je splnená povinnosť zaistiť prípustnosť dôkazov podľa
rozhodného práva. Odsek 3 tohto článku zatiaľ nebol v existujúcich nástrojoch EÚ uvedený. 
Týka sa možnej prítomnosti príslušných orgánov vykonávajúceho štátu počas vykonávania 
európskeho vyšetrovacieho príkazu s cieľom poskytnúť pomoc vykonávajúcim orgánom. 
Prítomnosť orgánu vydávajúceho štátu na území štátu výkonu a jeho podpora pri výkone
európskeho vyšetrovacieho príkazu môže byť kľúčová, napríklad pokiaľ je nutné zaistiť
prípustnosť dôkazov alebo vydanie doplňujúcich európskych vyšetrovacích príkazov
v priebehu výkonu opatrení (článok 7 ods. 2). Odsek 3 okrem toho, že stanovuje právny
základ pre povinnosť vykonávajúceho štátu akceptovať prítomnosť príslušného orgánu 
vydávajúceho štátu, zabezpečuje aj dostatočný priestor pre flexibilitu v prípade, keď je možné 
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prítomnosť zamietnuť, pokiaľ by bola v rozpore so základnými zásadami vykonávajúceho 
štátu. Účelom prítomnosti orgánu vydávajúceho štátu vo vykonávajúcom štáte je iba 
poskytovať pomoc orgánom vykonávajúceho štátu. 

Článok 9

Tento článok rozširuje potrebnú flexibilitu tým, že umožňuje, aby sa vykonávajúci orgán 
rozhodol pre odlišné opatrenie, než aké sa uvádza v európskom vyšetrovacom príkaze, 
v prípadoch uvedených v príslušných odsekoch. Treba uviesť, že odsek 1 tohto článku by mal 
byť spojený s článkom 10 ods. 1 písm. c), ktorý umožňuje odmietnutie výkonu európskeho 
vyšetrovacieho príkazu, pokiaľ nemá vykonávajúci štát inú možnosť. Pokiaľ chce 
vykonávajúci orgán v súlade s odsekom 1 využiť iný prostriedok než ten, ktorý navrhol 
vydávajúci orgán, je potrebné zaistiť, že nebude mať neočakávaný vplyv na vyšetrovanie,
najmä pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov a výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. Preto sa 
v odseku 2 stanovuje povinnosť informovať vydávajúci orgán, ktorý bude mať možnosť
odvolať európsky vyšetrovací príkaz. Vydávajúci orgán má tiež možnosť preformulovať
európsky vyšetrovací príkaz a prípadne použiť iný typ opatrení.

Článok 10

Šiesty dôvod umožňuje odmietnuť výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu v prípade, že by 
jeho výkon mohol poškodiť základné záujmy národnej bezpečnosti, ohroziť zdroj informácií
alebo by zahŕňalo využitie utajovaných skutočností týkajúcich sa konkrétnych spravodajských 
činností. Tento dôvod môže byť použitý iba v jednotlivých prípadoch.

Článok 13

V tomto článku sa stanovuje, že zúčastnené strany by mali mať možnosť uplatniť odmietnutie 
v súlade s vnútroštátnym zákonom a mal by im byť zabezpečený prístup k právu a súdom 
s cieľom brániť všetky práva a záujmy právnej povahy. Jedným z pilierov demokratického 
právneho štátu je záruka účinnej súdnej ochrany, ktorá nemôže byť príslušnými štátmi 
odoprená či akokoľvek obmedzená. Záruka judikatúry spočíva tiež v práve odmietnutia súdu 
a v práve dostať od nej právne rozhodnutie týkajúce sa akejkoľvek právne relevantnej žiadosti,
pre posúdenie ktorej sú uvedené neopomenuteľné podmienky konania. Na základe zásady 
vzájomného uznávania sa treba vyvarovať toho, že podkladový materiál pre vydanie 
európskeho vyšetrovacieho príkazu bude spochybnený súdom vykonávajúceho štátu.

Článok 18

Väčšina európskych vyšetrovacích príkazov bude obsahovať informácie, ktoré musia byť 
chránené, a to nielen z dôvodu príslušných základných práv, ale tiež z dôvodu ochrany 
vyšetrovania. To isté sa týka šírenia informácií o dôkazných predmetoch zhromaždených 
v priebehu výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu. Tu majú členské štáty povinnosť
vykonať opatrenia nutné na to, aby vydávajúce, ako aj vykonávajúce orgány zachovávali
dôvernosť informácií a vzájomne sa informovali, pokiaľ by nemohla byť plne zaručená
dôvernosť informácií. Tento problém podrobne prerokúval európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov.

Článok 25
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Dohľad nad bankovými operáciami je opatrenie, ktoré zahŕňa zhromažďovanie dôkazov
v reálnom čase, nepretržite a v priebehu určitého obdobia, čo zahŕňa článok 27, umožňujúce
flexibilne uviesť špecifický dôvod na odmietnutie uznania. V odseku 1 sa stanovuje možnosť
vydať európsky vyšetrovací príkaz na účely sledovania bankových transakcií. V odseku 4 sa 
stanovuje, že príslušné orgány vydávajúcich a vykonávajúcich štátov sa dohodnú na 
praktickom uskutočnení dohľadu. Ďalej sa výslovne stanovuje, že vydávajúce a vykonávajúce 
orgány musia zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o získané bankové informácie, pokiaľ sa 
nebudú priamo týkať vyšetrovania, a najmä ich nesmú poskytovať tretím stranám ani ich 
používať za žiadnym účelom, ktorý nesúvisí s odôvodnením žiadosti. 


