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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích 
a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0225),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0155/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené německou Spolkovou radou v rámci 
protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-
0256/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



PE642.987v02-00 6/59 RR\1220560CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické informace v 
trestním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Unie si stanovila za cíl udržovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva. Pro 
postupné vytváření takového prostoru má Unie přijmout opatření týkající se justiční 
spolupráce v trestních věcech na základě zásady vzájemného uznávání rozsudků a 
soudních rozhodnutí, které je od zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 
16. října 1999 obvykle označováno za základní kámen justiční spolupráce v trestních 
věcech v Unii.

(2) Opatření k získání a uchování elektronických informací jsou stále důležitější proto, 
aby umožnila trestní vyšetřování a stíhání napříč Unií. Pro boj proti trestné činnosti 
jsou zásadní účinné mechanismy k získávání elektronických informací, s výhradou 
podmínek a záruk, které mají zajistit plný soulad se základními právy a zásadami 
uznanými v článku 6 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v Listině 

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu 
je označeno symbolem ▌.
1 Úř. věst C , , s. .
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základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména pak zásadami 
nezbytnosti a přiměřenosti, spravedlivého procesu, ochrany soukromí a osobních 
údajů a důvěrné povahy komunikací. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

(6) ▐

(7) Síťové služby mohou být poskytovány odkudkoli a nevyžadují fyzickou 
infrastrukturu, prostory ani zaměstnance v příslušné zemi, kde jsou služby nabízeny. 
Příslušné elektronické informace se proto často uchovávají mimo území vyšetřujícího 
státu, což vytváří obtíže při shromažďování elektronických informací v trestních 
řízeních.

(8) Z tohoto důvodu jsou žádosti o justiční spolupráci často adresovány státům, které jsou 
hostiteli velkého počtu poskytovatelů služeb. Počet žádostí se též znásobil. V důsledku 
toho trvá získání elektronických informací pomocí kanálů justiční spolupráce často 
dlouho, což může způsobit problémy vzhledem k nestálé povaze elektronických 
informací. Kromě toho neexistuje žádný harmonizovaný rámec pro spolupráci s 
poskytovateli služeb, ačkoli někteří poskytovatelé z třetích zemí přijímají přímé 
žádosti o neobsahové údaje tak, jak povoluje jejich příslušné vnitrostátní právo. V 
důsledku toho se všechny členské státy v rostoucí míře spoléhají na dobrovolnou 
přímou spolupráci s poskytovateli služeb, je-li k dispozici, s uplatněním různých 
vnitrostátních nástrojů, podmínek a postupů.

 

(9) Roztříštěný právní rámec způsobuje problémy jak donucovacím a justičním 
orgánům, tak i poskytovatelům služeb, kteří se snaží vyhovět zákonným žádostem a 
stále častěji se přitom potýkají s právní nejistotou a případně i kolizí norem. Je tudíž 
zapotřebí předložit zvláštní pravidla týkající se přeshraniční justiční spolupráce pro 
uchovávání a předávání elektronických informací, která doplní stávající právní 
předpisy EU a upřesní pravidla spolupráce mezi donucovacími orgány, soudními 
orgány a poskytovateli služeb v oblasti elektronických informací při zajištění plného 
souladu se základními právy a zásadami uznanými v článku 6 SEU a Listinou a se 
zásadami právního státu. 

(9a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU2 stanoví pravidla získávání 
důkazů, přístupu k důkazům a předkládání důkazů v jednom členském státě pro 
účely trestního vyšetřování a řízení v jiném členském státě. Postupy a časové 
harmonogramy stanovené v evropském vyšetřovacím příkazu nemusí být pro 
elektronické informace vhodné, jelikož mají nestálejší povahu a mohou být snadněji 
a rychleji vymazány. Toto nařízení proto stanoví zvláštní postupy, které přihlížejí k 
povaze elektronických informací. Aby se však zabránilo dlouhodobé roztříštěnosti 
rámce Unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, měla by Komise v polovině 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském 
vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1). 
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období posoudit fungování nařízení ve vztahu ke směrnici 2014/41/EU .
(10) ▐

(10a) Toto nařízení je v souladu se základními právy a ctí zásady, které v oblasti své 
působnosti uznávají článek 6 SEU a Listina, mezinárodní právo a mezinárodní 
dohody, jichž jsou Unie nebo všechny členské státy smluvními stranami, včetně 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i ústavy 
členských států. Tato práva a zásady zahrnují zejména respektování soukromého a 
rodinného života, ochranu osobních údajů, právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces, presumpci neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti 
a přiměřenosti, jakož i právo nebýt v trestních řízeních souzen nebo trestán dvakrát  
ze stejný trestný čin. 

(10b) Nic v tomto nařízení by nemělo být vykládáno tak, že se zakazuje odmítnout výkon 
evropského předávacího příkazu, jestliže na základě objektivních skutečností existují 
důvody se domnívat, že účelem vydání evropského předávacího příkazu je stíhat 
nebo potrestat určitou osobu zejména na základě jejího pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženství, sexuální orientace nebo genderové identity, státní 
příslušnosti, jazyka nebo politického přesvědčení nebo že by této osobě mohla být 
z kteréhokoli z těchto důvodů způsobena újma. 

(11) Mechanismus evropského předávacího příkazu a evropského uchovávacího příkazu 
pro elektronické informace v trestním řízení je podmíněn vzájemnou důvěrou mezi 
členskými státy a zakládá se na předpokladu, že druhý členský stát dodržuje právní 
předpisy Unie, zásady právního státu, a zejména základní práva, což jsou klíčové 
prvky prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Unii. Pokud však má vykonávající 
orgán závažné důvody se domnívat, že by výkonem evropského předávacího příkazu 
porušil své povinnosti ochrany základních práv uznaných v článku 6 SEU a v 
Listině, měl by být výkon evropského předávacího příkazu odmítnut. Před 
rozhodnutím vznést některý z důvodů pro neuznání nebo odmítnutí výkonu 
stanovených v tomto nařízení by měl vykonávající orgán konzultovat vydávající 
orgán za účelem získání veškerých nezbytných doplňujících informací. Informace o 
odůvodněném návrhu Komise předloženém Radě na základě čl. 7 odst. 1 a 2 SEU, 
který uvádí systémové nebo celoplošné nedostatky, by měly být pro účely tohoto 
posouzení obzvláště důležité. 

(11a) Pokud by Evropská rada přijala rozhodnutí, kterým se v souladu s čl. 7 odst. 2 SEU 
konstatuje, že ve vydávajícím členském státě dochází k závažnému a trvajícímu 
porušování zásad stanovených v článku 2 SEU, jako jsou zásady vlastní právnímu 
státu, může vykonávající justiční orgán automaticky rozhodnout o uplatnění 
některého z důvodů pro neuznání nebo odmítnutí výkonu stanovených v tomto 
nařízení, aniž by musel provádět jakékoli konkrétní posouzení.

(11b) Respektování soukromého a rodinného života a ochrana fyzických osob s ohledem 
na zpracování osobních údajů jsou základními právy. Podle článku 7 a čl. 8 odst. 1 
Listiny a čl. 16 odst. 1 SFEU má každý právo na respektování svého soukromého a 
rodinného života a právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají. Při 
provádění tohoto nařízení by členské státy měly zajistit, aby osobní údaje byly 
chráněny a zpracovávány pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
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Rady (EU) 2016/679 3, směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 4  a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES 5.

(11c) Osobní údaje získané podle tohoto nařízení by měly být zpracovávány pouze v 
případech, kdy je to nezbytné, a způsobem přiměřeným účelům předcházení trestným 
činům a jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo uplatňování trestních sankcí 
a práva na obhajobu. Členské státy by měly zejména zajistit, aby se na předání údajů 
příslušnými orgány poskytovatelům služeb pro účely tohoto nařízení vztahovaly 
vhodné strategie a opatření pro ochranu údajů, včetně opatření k zajištění 
bezpečnosti údajů. Poskytovatelé služeb by měli zajistit, aby záruky platily i pro 
přenos osobních údajů příslušným orgánům. Přístup k informacím obsahujícím 
osobní údaje by měly mít pouze oprávněné osoby.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) Podle judikatury Evropského soudního dvora je plošné a nerozlišující uchovávání 
údajů vnitrostátními bezpečnostními orgány EU v závažném rozporu s pravidly 
ochrany soukromí zakotvenými zejména v Listině základních práv EU. Uplatňování 
tohoto nařízení by proto nemělo vést k jakémukoli plošnému a nerozlišujícímu 
uchovávání údajů, ani by jím neměla být dotčena práva nebo povinnosti 
poskytovatelů služeb, pokud jde o bezpečnost údajů, včetně práva na šifrování.

(14) ▐  Procesní práva stanovená ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 
2010/64/EU6, 2012/13/EU7, 2013/48/EU8, 2016/3439, 2016/80010 a 2016/191911 by se 
v rámci oblasti působnosti těchto směrnic měla uplatnit v trestních řízeních, na něž 
se vztahuje toto nařízení, v členských státech, pro něž jsou tyto směrnice závazné. Na 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1);
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování 
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a 
překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v 
trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k 
obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí 
strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. 
věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují 
některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 
11.3.2016, s. 1).
10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách 
pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).
11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro 
podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského 
zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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všechna řízení, na něž se vztahuje toto nařízení, se uplatní záruky podle Listiny. 
(14a) Má-li vydávající členský stát důvod se domnívat, že v jiném členském státě probíhá 

souběžné trestní řízení, konzultuje orgány tohoto členského státu v souladu s 
rámcovým rozhodnutím Rady 2009/948/SVV12.

(15) Tento nástroj stanoví pravidla, podle kterých smí v trestním řízení příslušný justiční 
orgán v Evropské unii nařídit prostřednictvím evropského předávacího nebo 
uchovávacího příkazu poskytovateli služeb nabízejícímu služby v Unii, aby předal 
nebo uchoval elektronické informace, které mohou sloužit jako důkazy. Toto nařízení 
je použitelné ve všech přeshraničních případech, kdy má poskytovatel služeb hlavní 
provozovnu v jiném členském státě nebo, není-li v Unii usazen, kdy je právně 
zastoupen v jiném členském státě. Orgány členských států by neměly vydávat 
vnitrostátní příkazy s extrateritoriálními účinky pro předávání nebo uchovávání 
elektronických informací, které by mohly být požadovány na základě tohoto 
nařízení. 

(16) Poskytovateli služeb, kteří jsou nejrelevantnější pro shromažďování elektronických 
informací v trestním řízení, jsou poskytovatelé služeb elektronické komunikace a 
konkrétní poskytovatelé služeb informační společnosti, které usnadňují interakci mezi 
uživateli. Toto nařízení by se tudíž mělo vztahovat na obě skupiny. Poskytovatelé 
služeb elektronické komunikace jsou definováni ve ▐ směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 13▐. Tyto služby zahrnují interpersonální 
komunikaci, jako například VoIP, výměnu rychlých zpráv (instant messaging) a e-
mailové služby. Kategorie služeb informační společnosti zahrnuté v tomto nařízení 
jsou ty, pro které je určující složkou služby poskytované uživateli uchovávání údajů, a 
odkazují zejména na sociální sítě, nakolik je nelze kvalifikovat jako služby 
elektronické komunikace, internetová tržiště umožňující transakce mezi jejich 
uživateli (např. spotřebiteli nebo podniky) a jiné poskytovatele hostingových služeb 
včetně případů, kdy je služba poskytována přes cloud. 

(17) ▐

(18) Pokud jde o identifikaci subjektů stojících za škodlivými nebo napadenými 
internetovými stránkami, obzvláštní význam mají poskytovatelé služeb internetové 
infrastruktury souvisejících s přidělováním názvů a čísel jako registrátoři a registry 
názvů domén a poskytovatelé proxy služeb nebo regionální internetové registry pro 
adresy internetového protokolu. Ti mají údaje, které by mohly umožnit identifikaci 
fyzické či právnické osoby stojící za webovou stránkou používanou při trestné činnosti 
nebo identifikaci oběti trestné činnosti.

(18a) Příkazy vydané podle tohoto nařízení by měly být adresovány hlavní provozovně 
poskytovatelů služeb, nebo, v případě poskytovatelů služeb, kteří nejsou usazeni v 
některém z členských států, pro něž je toto nařízení závazné, právním zástupcům 
určeným pro tento účel. V případě poskytovatele služeb s provozovnami ve více než 
jednom členském státě, by hlavní provozovnou mělo být místo, kde se nachází jeho 
ústřední správa v Unii. Jsou-li ale rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracovávání 
údajů přijímána v jiné provozovně poskytovatele služeb v Unii a tato jiná provozovna 

12 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním 
sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 42).
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).
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má pravomoc vymáhat provádění těchto rozhodnutí, měla by být za hlavní 
provozovnu považována provozovna, která tato rozhodnutí přijala.

(19) Toto nařízení upravuje pouze shromažďování údajů uložených poskytovatelem služeb 
v době vydání evropského předávacího nebo uchovávacího příkazu. Nestanovuje 
obecnou povinnost uchovávat údaje, ani neopravňuje k odposlouchávání údajů či k 
získávání údajů uložených až po vydání evropského předávacího nebo uchovávacího 
příkazu. 

(20) Mezi kategorie údajů, které toto nařízení zahrnuje, patří údaje o účastníkovi, údaje o 
provozu a údaje o obsahu.  Tyto kategorizace jsou v souladu s právními předpisy 
mnoha členských států, právem Unie, jako je směrnice 2002/58/ES a judikaturou 
Soudního dvora, i s mezinárodním právem, zejména s Úmluvou Rady Evropy o 
kyberkriminalitě (CETS č. 185 („Budapešťská úmluva“).

(21) Je vhodné vyčlenit údaje o účastníkovi jako zvláštní kategorii údajů použitou v tomto 
nařízení. Údaje o účastníkovi jsou využívány k identifikaci konkrétního uživatele a 
míra narušování základních práv je nižší než u jiných, citlivějších kategorií údajů.

(22) Údaje o provozu jsou na druhou stranu obecně vyžadovány k získání informací více 
zasahujících do soukromí, jako jsou informace o kontaktech a umístění uživatele a 
mohou posloužit k vytvoření komplexního profilu dotčené fyzické osoby. Z hlediska 
citlivosti jsou proto údaje o provozu srovnatelné s údaji o obsahu.

(22a) IP adresy mohou představovat klíčový výchozí bod pro trestní vyšetřování, kdy není 
známa totožnost podezřelého. Podle acquis EU, jak je vykládá Evropský soudní 
dvůr, se IP adresy považují za osobní údaje a musí požívat plné ochrany podle 
právního řádu EU v oblasti ochrany údajů. Kromě toho mohou být za určitých 
okolností považovány za údaje o provozu. Pro účely konkrétního trestního 
vyšetřování však mohou donucovací orgány za výhradním účelem identifikace 
uživatele požádat o IP adresu a následně o jméno nebo adresu účastníka nebo 
registrovaného uživatele. V takových případech je vhodné uplatňovat stejný režim 
jako na údaje o účastníkovi, jak je definován v tomto nařízení.

(22b) Metadata mohou být zpracována a analyzována snadněji než údaje o obsahu, neboť 
již mají strukturovaný a standardizovaný formát, ale pokud jsou odvozena od služeb 
nebo protokolů elektronických komunikací, mohou rovněž odhalit velmi citlivé a 
osobní informace. Pokud jsou tedy prostřednictvím příslušných služeb / 
poskytovateli služeb uchovávána, přenášena, šířena nebo sdílena metadata jiných 
služeb nebo protokolů elektronických komunikací, je nezbytné tato metadata 
považovat za údaje o obsahu.

(23) Všechny kategorie údajů obsahují osobní údaje, a vztahují se na ně tudíž záruky podle 
acquis Unie o ochraně údajů. Intenzita dopadu na základní práva se však mezi těmito 
kategoriemi různí, zejména mezi údaji o účastníkovi na jedné straně a údaji o provozu 
a obsahu na straně druhé. Zatímco údaje o účastníkovi a IP adresách přístupu jsou 
užitečné k získání prvních vodítek ve vyšetřování ohledně totožnosti podezřelé osoby, 
jako důkazní materiál jsou často relevantnější údaje o provozu a obsahu, které mohou 
v konečném důsledku vést k usvědčení podezřelého. Je tudíž zásadní, aby nástroj 
obsáhl všechny tyto kategorie údajů. Z důvodu různého stupně zásahu do základních 
práv jsou pro získání těchto údajů stanoveny různé záruky a podmínky.

(24) Evropský předávací příkaz a evropský uchovávací příkaz jsou vyšetřovací opatření, 



PE642.987v02-00 12/59 RR\1220560CS.docx

CS

která by se měla vydávat pouze v rámci konkrétních trestních řízení týkajících se 
konkrétního trestného činu, který byl již spáchán, po individuálním vyhodnocení 
přiměřenosti a nezbytnosti v každém jednotlivém případě s ohledem na práva 
podezřelé nebo obviněné osoby.

(25) ▐

(26) Toto nařízení by se mělo uplatňovat na poskytovatele služeb nabízející služby v Unii a 
příkazy stanovené tímto nařízením mohou být vydávány pouze v souvislosti s údaji 
týkajícími se služeb nabízených v Unii. Služby nabízené výhradně mimo Unii do 
oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají.

(27) K určení, zda poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je nutné posoudit, zda 
poskytovatel služeb má zjevně záměr nabízet služby subjektům údajů,právnickým 
nebo fyzickým osobám, v jednom či více členských státech v Unii. Avšak pouhá 
dostupnost on-line rozhraní, jako například dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy nebo jiných kontaktních údajů poskytovatele služeb či zprostředkovatele nebo 
použití jazyka, jenž je rovněž používán v členském státě, by měla být považována pro 
určení tohoto záměru za nedostatečnou.

(28) Pro stanovení rozsahu použití tohoto nařízení by mělo být relevantní i podstatné 
spojení s Unií. Mělo by se mít za to, že takovýto silný vztah k Unii existuje v případě, 
má-li poskytovatel služeb v Unii provozovnu. Neexistuje-li taková provozovna, mělo 
by se kritérium týkající se silného vztahu posoudit na základě existence významného 
počtu uživatelů v jednom či více členských státech nebo zaměření činnosti na jeden či 
více členských států. Zacílení činností na jeden nebo více členských států by se mělo 
určit na základě všech relevantních okolností, včetně takových faktorů, jako je 
používání jazyka či měny obecně používaných v daném členském státě nebo možnost 
objednání zboží či služeb.▐ 

(28a) Situace představující bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity osoby by 
měly být považovány za naléhavé případy a měly by poskytovat možnost stanovit 
poskytovatelům služeb a vykonávajícímu orgánu kratší lhůty. Pokud by z narušení 
nebo zničení kritické infrastruktury přímo vyplývalo bezprostřední ohrožení života 
nebo tělesné integrity osoby, měla by být takováto situace v souladu s právními 
předpisy EU rovněž považována za naléhavý případ.

 (29) Evropský předávací příkaz by měl být vydán pouze za předpokladu, že je to nezbytné 
a přiměřené s ohledem na práva podezřelé či obviněné osoby a na závažnost 
trestného činu. Při posouzení by se mělo vzít v úvahu, zda by mohl být příkaz vydán 
za stejných podmínek v obdobném vnitrostátním případě, zda existují dostatečné 
důvody se domnívat, že byl spáchán trestný čin, zda je tento trestný čin natolik 
vážný, že odůvodňuje přeshraniční předání údajů, a zda jsou požadované informace 
relevantní pro vyšetřování. Příkaz by měl být omezen na to, co je pouze v jednotlivém 
případě nezbytně nutné k dosažení oprávněného cíle získat relevantní a nezbytné 
údaje, které poslouží jako důkazy, a měl by se omezit na údaje o konkrétních 
osobách, jež jsou přímo spojeny s konkrétním řízením. Přímé spojení mezi osobou, 
jejíž údaje jsou žádány, a účelem konkrétního řízení musí být za všech okolností 
prokazatelné.

(30) Je-li evropský předávací nebo uchovávací příkaz vydán, měl by být do procesu jeho 
vydání nebo potvrzení vždy zapojen justiční orgán. S ohledem na citlivější charakter 
údajů o provozu a obsahu vyžaduje vydání nebo potvrzení evropských předávacích 
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příkazů k předání těchto kategorií údajů přezkum soudcem. Jelikož údaje o 
účastníkovi jsou méně citlivé, mohou evropské předávací příkazy pro jejich sdělení 
vydávat nebo potvrzovat také příslušní státní zástupci, pokud jsou tito schopni 
vykonávat své úkoly objektivně. Pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy, může 
být pro výkon příkazu nutné procesní zapojení soudu ve vykonávajícím státě.

(30a) Příslušný státní zástupce by měl být považován za nezávislého, pokud není vystaven 
riziku, že při přijímání rozhodnutí bude přímo či nepřímo podléhat vnějším 
příkazům nebo pokynům, zejména ze strany výkonné moci, jako např. ze strany 
ministra spravedlnosti. Existence této nezávislosti by se měla předpokládat v případě, 
kdy je příslušný vydávající orgán na základě příslušných zákonných pravidel a 
institucionálního rámce schopen vykonávat své povinnosti objektivně a jedná 
nezávisle při výkonu svých povinností, které jsou s vydáváním evropského 
předávacího nebo uchovávacího příkazu spjaty, s přihlédnutím ke všem důkazům v 
neprospěch i prospěch obviněného a aniž by byl vystaven riziku, že jeho rozhodovací 
pravomoc bude podléhat vnějším příkazům nebo pokynům.

(31) Z téhož důvodu je nutné činit rozdíl i z hlediska věcné působnosti tohoto nařízení: 
příkazy k předání údajů o účastníkovi a IP adres za výhradním účelem identifikace 
osoby lze vydat v souvislosti s jakýmkoli trestným činem, zatímco na přístup k údajům 
o provozu a obsahu by se měly vztahovat přísnější požadavky, které odrážejí citlivější 
povahu takových údajů. Přiměřenější přístup umožňuje prahová hodnota společně s 
několika dalšími podmínkami a zárukami ex ante a ex post, které toto nařízení 
stanoví, aby bylo zajištěno dodržování přiměřenosti a práv dotčených osob. Prahová 
hodnota by přitom neměla omezovat účinnost nástroje a jeho používání v praxi. 
Možnost vydávat příkazy u vyšetřování trestných činů, které jsou spojeny s nejméně 
tříletým maximálním trestem, omezuje působnost nástroje na závažnější trestné činy, 
aniž příliš ovlivňuje možnosti jeho používání v praxi. Vylučuje z oblasti působnosti 
významný počet trestných činů, které jsou členskými státy pokládány za méně 
závažné, jak je vyjádřeno nižším maximálním trestem. Výhoda je i v tom, že je snadno 
použitelný v praxi.

(32) U některých specifických trestných činů bývají informace obvykle k dispozici pouze v 
elektronické formě, která je svou podstatou mimořádně pomíjivá. To je případ 
trestných činů souvisejících s kybernetickou činností, a to i těch, které by samy o sobě 
nemusely být pokládány za závažné, které by však mohly způsobit rozsáhlé nebo 
značné škody, především včetně případů s malým individuálním dopadem, ale velkým 
objemem a celkovou škodou. U většiny případů, kdy byl trestný čin spáchán 
prostřednictvím informačního systému, by uplatnění stejné prahové hodnoty jako u 
jiných typů trestných činů převážně vedlo k beztrestnosti. To odůvodňuje použití 
nařízení též u těch trestných činů, kde je trestní sazba nižší než tři roky odnětí 
svobody. U dalších trestných činů souvisejících s terorismem popsaných ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2017/541/EU14 a u trestných činů souvisejících s 
pohlavním zneužíváním a pohlavním vykořisťováním dětí, jak je popsáno ve 

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti 
terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).



PE642.987v02-00 14/59 RR\1220560CS.docx

CS

směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU15 se minimální maximální 
prahová hodnota tří let nevyžaduje.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Na imunity a výsady, které se mohou vztahovat na kategorie osob (např. diplomaty) 
nebo zvláštně chráněné vztahy (např. povinnost mlčenlivosti ve vztahu mezi právním 
zástupcem a jeho klientem, zachování anonymity zdroje), nebo pravidla týkající se 
svobody tisku a svobody projevu ve sdělovacích prostředcích odkazují jiné nástroje 
vzájemného uznávání, např. evropský vyšetřovací příkaz. V unijním právu neexistuje 
jednotná definice toho, co představuje imunitu nebo výsadu. Přesná definice těchto 
pojmů je tedy ponechána na vnitrostátním právu. Může zahrnovat ochranu, která se 
vztahuje na lékařské profese (např. lékaře) a právnické profese, duchovní nebo 
jinak chráněné poradce, ale také pravidla týkající se svobody tisku a svobody 
projevu v jiných sdělovacích prostředcích (např. ve vztahu k novinářům), třebaže 
nejsou nezbytně považovány za formu výsady nebo imunity. Proto by použitelné 
vnitrostátní právo mělo být bráno v úvahu již v době vydání příkazu, jelikož vydávající 
orgán smí příkaz vydat jen tehdy, pokud by mohl být vydán za stejných podmínek v 
obdobném vnitrostátním případě. Vedle této základní zásady by měly být ve 
vydávajícím státě co nejvíce brány v potaz imunity a výsady, které chrání údaje ve 
vykonávajícím státě, a to stejně, jakoby byly stanoveny podle vnitrostátního práva 
vydávajícího státu. To je relevantní zejména tehdy, když právo vykonávajícího státu 
stanoví vyšší ochranu než právo vydávajícího státu. Jako doplňková záruka by tyto 
aspekty měly být brány v potaz nejen při vydávání příkazu, ale i později během 
oznamovacího postupu nebo při posuzování relevantnosti a přípustnosti dotčených 
údajů v příslušné fázi trestního řízení, a pokud probíhá vymáhací postup ze strany 
vykonávajícího orgánu.

(36) Evropský uchovávací příkaz může být vydán v souvislosti s jakýmkoli trestným 
činem, pokud by mohl být vydán za stejných podmínek v obdobném vnitrostátním 
případě ve vydávajícím státě, pokud existují dostatečné důvody se domnívat, že byl 
spáchán trestný čin, pokud je trestný čin natolik vážný, že odůvodňuje přeshraniční 
uchování údajů, a pokud jsou požadované informace relevantní pro dané 
vyšetřování. Omezuje se na údaje o konkrétních osobách, které jsou přímo spojeny s 
konkrétním řízením podle tohoto nařízení, přičemž přímé spojení mezi osobou, jejíž 
údaje jsou žádány, a účelem konkrétního zpracování musí být za všech okolností 
prokazatelné. Cílem evropských uchovávacích příkazů je zabránit odstranění, 
smazání nebo změně relevantních údajů v situacích, kdy může dosažení předání těchto 
údajů trvat déle.

(37) Evropské předávací a uchovávací příkazy by měly být adresovány hlavní provozovně 
poskytovatele služeb, v níž se nachází správce údajů, nebo, není-li poskytovatel 
služeb v Unii nebo v některém z členských států, pro něž je toto nařízení závazné, 
usazen, jeho právnímu zástupci, kterého ustanoví poskytovatel služeb. Současně by 
měly být zaslány přímo vykonávajícímu orgánu.

(38) Evropský předávací a evropský uchovávací příkaz by měl být předáván 

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 329, 17.12.2011, s. 1).
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prostřednictvím certifikátu evropského předávacího příkazu (dále jen „EPOC“) nebo 
certifikátu evropského uchovávacího příkazu (dále jen „EPOC-PR).. Certifikáty by 
měly obsahovat stejné povinné informace jako příkazy. V případě potřeby by měl být 
certifikát přeložen do úředního jazyka či (jednoho z) úředních jazyků vykonávajícího 
státu a poskytovatele služebnebo do jiného úředního jazyka, který členský stát či 
poskytovatel služeb dle svého prohlášení akceptuje. Každý členský stát může 
v prohlášení předloženém Komisi kdykoli uvést, že akceptuje překlady certifikátů 
EPOC a EPOC-PR do jednoho nebo více úředních jazyků Unie odlišných od 
úředního jazyka či jazyků tohoto členského státu. Komise by měla tato prohlášení 
zpřístupnit všem členským státům a Evropské justiční síti.

(39) Příslušný vydávající orgán by měl certifikát EPOC nebo EPOC-PR předat přímo 
adresátům prostřednictvím společného evropského systému digitální výměny 
zřízeného Komisí do [datum použitelnosti tohoto nařízení]. Tento systém by měl 
umožňovat bezpečné způsoby vyřizování povolené přeshraniční komunikace, 
ověřování a předávání příkazů a požadovaných údajů mezi příslušnými orgány a 
poskytovateli služeb tím, že zaručí účinnou, spolehlivou a bezproblémovou výměnu 
příslušných informací a vysokou úroveň bezpečnosti, důvěrnosti a integrity, jakož i 
nezbytnou ochranu soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 16, nařízením (EU) 2016/679, směrnicí (EU) 
2016/680 a směrnicí 2002/58/ES. Za tímto účelem by se měly používat otevřené a 
běžně používané moderní technologie elektronického podpisu a šifrování. Systém by 
měl rovněž umožnit adresátům předložit písemný záznam za podmínek, jež 
adresátům umožňují ověřit pravost příkazu a autenticitu vydávajícího orgánu v 
souladu s pravidly na ochranu osobních údajů.

(39a) Pokud poskytovatelé služeb nebo členské státy již zavedly zvláštní systémy nebo jiné 
bezpečné kanály pro vyřizování žádostí o údaje pro účely prosazování zákona, mělo 
by být možné tyto systémy nebo kanály propojit prostřednictvím tohoto společného 
evropského systému digitální výměny.

 (40) Po obdržení certifikátu EPOC ve věci údajů o účastníkovi nebo IP adres výhradně 
za účelem identifikace osoby by poskytovatel služeb měl zajistit, aby byly požadované 
údaje předány vydávajícímu orgánu nejpozději do 10 dnů od obdržení certifikátu 
EPOC a v naléhavých případech do 16 hodin. Pokud se vykonávající orgán 
rozhodne ve stanovených lhůtách uplatnit některý z důvodů pro neuznání nebo 
odmítnutí výkonu stanovených v tomto nařízení, měl by o svém rozhodnutí 
neprodleně informovat vydávající orgán a poskytovatele služeb. Vydávající orgán by 
měl údaje vymazat. Pokud požadované údaje nebyly vydávajícímu orgánu dosud 
předány, poskytovatel služeb, kterému je příkaz adresován, údaje nepředá. 

(40a) Po obdržení certifikátu EPOC ve věci údajů o provozu nebo obsahu, by měl 
poskytovatel služeb urychleně jednat, aby požadované údaje uchoval. Pokud 
vykonávající orgán uplatní ve stanovených lhůtách některý z důvodů pro neuznání 
nebo odmítnutí výkonu stanovených v tomto nařízení, měl by o svém rozhodnutí 
neprodleně informovat vydávající orgán a poskytovatele služeb. Pokud se na 
vydávající stát vztahuje postup podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 SEU, měl by poskytovatel 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 
21.11.2018, s. 39).
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služeb předat požadované údaje až po obdržení výslovného písemného souhlasu 
vykonávajícího orgánu. Aniž by bylo dotčeno toto zvláštní ustanovení, pokud 
vykonávající orgán ve stanovených lhůtách neuplatní žádný z důvodů uvedených v 
tomto nařízení, měl by poskytovatel služeb zajistit, aby byly požadované údaje 
okamžitě předány přímo vydávajícímu orgánu nebo donucovacím orgánům, jak je 
uvedeno v certifikátu EPOC. 

(41) ▐

(42) Po obdržení certifikátu evropského uchovávacího příkazu (dále jen „EPOC-PR“) by 
měl poskytovatel služeb urychleně jednat, aby uchoval požadované údaje nejvýše 
šedesát dnů. Toto šedesátidenní období je vypočteno tak, aby umožňovalo podání 
oficiální žádosti o předání údajů. Může být prodlouženo pouze o dalších 30 dní, 
pokud je to nezbytné k umožnění dalšího posouzení relevantnosti údajů v rámci 
probíhajících vyšetřování, s cílem zabránit tomu, aby se potenciálně relevantní údaje 
ztratily předtím, než skončí platnost evropského uchovávacího příkazu. Předloží-li 
vydávající orgán adresátům evropský předávací příkaz v těchto lhůtách, měl by 
poskytovatel služeb údaje nadále uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k výkonu 
tohoto evropského předávacího příkazu. 

(42a) Aby poskytovatel služeb mohl řešit problémy, které vyvstávají v případě, že certifikát 
EPOC nebo EPOC-PR není úplný co do formy nebo obsahu, obsahuje zjevné chyby 
nebo neobsahuje dostatek informací k výkonu příkazu, je nezbytné stanovit postup 
pro komunikaci, aby bylo možné vydávající orgán požádat o objasnění nebo 
případně opravu. Dále mohou existovat případy, kdy poskytovatel služeb nemůže 
informace poskytnout z důvodu vyšší moci nebo faktické nemožnosti, za kterou 
nenese vinu, případně je z nějakého jiného důvodu nemůže poskytnout 
vyčerpávajícím způsobem nebo včas. Tyto důvody mohou být technické nebo 
provozní (např. provozní omezení malých a středních podniků). Také v těchto 
případech by se měl poskytovatel služeb obrátit na vydávající orgány a podat vhodné 
vysvětlení, stejně jako v případech, kdy se domnívá, že je příkaz očividně nepatřičný 
nebo nepřiměřený. Například příkaz žádající o předání údajů týkajících se 
nedefinované třídy osob v určité zeměpisné oblasti nebo bez vazby na konkrétní 
trestní stíhání by zjevně ignoroval podmínky pro vydání evropského předávacího 
nebo uchovávacího příkazu. Tento komunikační postup by tedy měl vydávajícímu 
orgánu obecně umožnit, aby certifikát EPOC nebo EPOC-PR v rané fázi opravil 
nebo znovu zvážil. Pokud by bylo zapotřebí objasnění nebo oprava, vydávající orgán 
by měl odpovědět obratem, nejpozději však do pěti dnů. Pokud vydávající orgán 
nereaguje, považuje se příkaz za neplatný. Pokud jsou příslušné podmínky splněny, 
měl by vydávající orgán stanovit novou lhůtu nebo příkaz stáhnout. Aby byla 
zaručena dostupnost údajů, měl by poskytovatel služeb požadované údaje v průběhu 
tohoto postupu pokud možno uchovávat.

(42b) Bez ohledu na zásadu vzájemné důvěry by měl mít vykonávající orgán možnost 
odmítnout uznání výkonu evropského předávacího příkazu, pokud je toto odmítnutí 
založeno na skutečnosti, že nebyly splněny podmínky pro vydání evropského 
předávacího příkazu stanovené v tomto nařízení, nebo na dalších specifických 
důvodech uvedených v tomto nařízení.

(42c) Zásada ne bis in idem je jednou ze základních právních zásad Unie, již uznává 
Listina a rozvíjí judikatura Soudního dvora. Pokud tedy vykonávající orgán 
posuzuje evropský předávací příkaz, měl by jeho výkon odmítnout, pokud by byl 
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v rozporu s uvedenou zásadou.
(42d) Pokud vykonávající orgán příkaz posoudí a shledá, že existují závažné důvody se 

domnívat, že by výkon evropského předávacího příkazu byl neslučitelný se závazky 
členského státu v souladu s článkem 6 SEU a Listinou, měl by vykonávající orgán 
výkon evropského předávacího příkazu odmítnout.

(42e) A dále, pokud by uznání nebo výkon evropského předávacího příkazu znamenaly 
porušení imunity nebo výsady vykonávajícího státu, měl by vykonávající orgán tento 
příkaz odmítnout v případech, kdy vykonávající orgán příkaz posuzuje.

(42f) Vzhledem k tomu, že povaha evropských předávacích příkazů týkajících se údajů o 
provozu nebo obsahu má za následek větší narušení soukromí, měl by mít 
vykonávající orgán k dispozici další nepovinné důvody pro neuznání nebo 
nevykonání obdrženého příkazu týkajícího se těchto kategorií údajů.

(43) Vzhledem k tomu, že informování osoby, jejíž údaje jsou žádány, je v souladu 
s článkem 6 SEU a s Listinou jedním z podstatných prvků práva na ochranu údajů a 
práva na obhajobu, jelikož umožňuje účinný přezkum a soudní ochranu, měl by 
poskytovatel služeb informovat osobu, jejíž údaje jsou žádány, bez zbytečného 
odkladu. Při informování osoby by poskytovatel služeb měl přijmout nezbytná 
nejmodernější provozní a technická opatření, aby zajistil bezpečnost, důvěrnost a 
integritu certifikátu EPOC nebo EPOC-PR a předaných nebo uchovaných údajů. 

(43a) Pokud je to nezbytné a přiměřené, může vydávající orgán na základě soudního 
příkazu a při řádném zohlednění dopadu opatření na základní práva osoby, jejíž 
údaje jsou žádány, a s cílem zabránit narušení příslušného trestního řízení nebo 
chránit základní práva jiné osoby požádat poskytovatele služeb, aby osobu, jejíž 
údaje jsou žádány, neinformoval. Soudní příkaz by měl být řádně odůvodněný, 
stanovit dobu trvání povinnosti důvěrnosti a měl by být pravidelně přezkoumáván. 
Pokud vydávající orgán poskytovatele služeb požádá, aby osobu neinformoval, měl 
by vydávající orgán osobu, jejíž údaje jsou žádány, o předání nebo uchování údajů 
informovat bez zbytečného odkladu. Poskytnutí této informace lze odkládat po dobu, 
která je nezbytná a přiměřená s ohledem na práva podezřelého a obviněného, aniž 
jsou dotčena práva na obhajobu a účinnou právní ochranu. Informace o uživateli by 
měly obsahovat informace o veškerých dostupných právních prostředcích uvedených 
v tomto nařízení.

(43b) Elektronické informace získané v souladu s tímto nařízením by neměly být použity 
za účelem jiných řízení, než jsou ta, k nimž byly získány v souladu s tímto nařízením, 
s výjimkou situací bezprostředního ohrožení života nebo tělesné integrity osoby. 
Pokud by z narušení nebo zničení kritické infrastruktury přímo vyplývalo 
bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity osoby, měla by být takováto 
situace v souladu s právními předpisy EU také považována za bezprostřední 
ohrožení života nebo tělesné integrity osoby.

(43c) Elektronické informace shromážděné v rozporu s některou z podmínek uvedených 
v tomto nařízení by měly být bez prodlení vymazány. Elektronické informace, které 
již nejsou nezbytné pro vyšetřování nebo stíhání, v souvislosti s nimiž byly předány 
nebo uchovány, ani pro případná odvolání, by také měly být okamžitě vymazány, s 
výjimkou případů, kdy by to mělo dopad na právo podezřelé nebo obviněné osoby na 
obhajobu. Za tímto účelem je třeba stanovit pravidelný přezkum potřeby uchovávání 
elektronických informací. Osoba, jejíž údaje byly žádány, by měla být o výmazu 
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informována.
(43d) Elektronické informace, které byly shromážděny v rozporu s tímto nařízením, by 

neměly být přípustné před soudem. To by mělo také zahrnovat všechny případy, kdy 
nebyla splněna kritéria stanovená v tomto nařízení. U soudu by neměly být přípustné 
ani elektronické informace, které byly získány před uplatněním některého z důvodů 
pro neuznání uvedených v tomto nařízení. Při posuzování přípustnosti 
elektronických informací získaných v souladu s tímto nařízením by příslušné soudní 
orgány měly v každé fázi řízení zajistit dodržování práv na obhajobu a spravedlivé 
řízení. V rámci tohoto posuzování by příslušné soudní orgány měly také řádně 
zohlednit, zda byla splněna kritéria stanovená v tomto nařízení, a to zejména 
v případech, kdy by požadované údaje mohly být chráněny imunitami nebo 
výsadami.

(43e) Vydávající stát by měl uhradit odůvodněné náklady poskytovatele služeb spojené 
s výkonem evropského předávacího příkazu nebo  evropského uchovávacího 
příkazu, pokud o to poskytovatel služeb požádá. Za tímto účelem by členské státy 
měly informovat Komisi o pravidlech pro úhradu nákladů, která Komise zveřejní. 
V případě, že praktické důvody, jako je ekonomická velikost poskytovatele služeb, 
různé jazykové režimy mezi vydávajícím státem a vykonávajícím státem nebo odlišná 
vnitrostátní pravidla pro proplácení nákladů mezi těmito státy, poskytovateli brání 
žádat vydávající stát o proplacení výdajů spojených s výkonem evropského 
předávacího příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu, měl by mít 
poskytovatel služeb nárok žádat o proplacení výdajů vykonávající stát. V případě, že 
si poskytovatel služeb zvolí vykonávající stát, měl by vydávající stát vykonávajícímu 
státu tyto náklady uhradit.

(43f) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení povinností 
vyplývajících z tohoto nařízení. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a 
odrazující. Při stanovování vhodné sankce pro poskytovatele služeb za porušení 
povinností by měly příslušné orgány zohlednit všechny relevantní okolnosti, jako je 
povaha, závažnost a doba trvání porušení, zda bylo spácháno úmyslně nebo 
z nedbalosti a zda byl daný poskytovatel služeb shledán odpovědným za podobná 
porušení již v minulosti. Zvláštní pozornost by měla být v tomto ohledu věnována 
mikropodnikům.

(43g) Pokud poskytovatel služeb jedná s náležitou péčí, zejména, pokud jde o povinnosti 
v oblasti ochrany údajů, a vydávající orgán jej v souladu s tímto nařízením požádá o 
objasnění nebo odůvodnění, neměl by nést odpovědnost za následky případného 
zpoždění. A dále, sankce uložené za porušení povinností poskytovatele služeb 
vyplývajících z tohoto nařízení by měly být zrušeny, pokud byl příkaz úspěšně 
napaden v souladu s tímto nařízením. 

(44) Pokud poskytovatel služeb nevyhoví certifikátu EPOC ve stanovených lhůtách nebo 
certifikátu EPOC-PR, aniž by uvedl dostatečné důvody, a pokud v případě 
certifikátu EPOC vykonávající orgán neuplatní některý z důvodů stanovených 
v tomto nařízení, může vydávající orgán požádat příslušný orgán ve vykonávajícím 
státě, aby příkaz vymáhal. V takovém případě by vykonávající stát měl poskytovatele 
služeb formálně požádat, aby příkaz splnil, a informovat poskytovatele služeb o 
možnosti podat odpor proti výkonu tím, že uplatní některý z důvodů, který má 
poskytovatel služeb k dispozici pro opravu nebo opětovné zvážení příkazu v souladu s 
tímto nařízením. Pokud poskytovatel služeb své povinnosti přesto nesplní, měly by 
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mu členské státy uložit sankci v souladu s tímto nařízením.
(45) ▐

(46) ▐

(47) Vedle fyzických osob, o jejichž údaje je žádáno, mohou být vyšetřovacím opatřením 
dotčeny právní předpisy třetí země. V takových situacích, kdy dojde ke kolizi právních 
předpisů se třetími zeměmi, lze za nejvhodnější způsob, jak požádat o elektronické 
informace, obecně považovat soudní spolupráci založenou na mezinárodních 
dohodách. Aniž jsou dotčeny tyto mezinárodní dohody a v zájmu zajištění mezinárodní 
zdvořilosti v souvislosti se svrchovanými zájmy třetích zemí, ochrany dotčené fyzické 
osoby a řešení rozporných povinností poskytovatelů služeb poskytuje tento nástroj 
specifický mechanismus přezkumu, pokud se poskytovatel služeb nebo vykonávající 
orgán domnívá, že by splnění evropského předávacího příkazu nebo evropského 
uchovávacího příkazu bylo v rozporu s platnými právními předpisy třetí země, které 
zakazují sdělení dotčených údajů.

(48) Za tímto účelem, kdykoli se poskytovatel služeb nebo vykonávající orgán domnívá, že 
by evropský předávací příkaz nebo evropský uchovávací příkaz v konkrétním případě 
vedl k porušení právní povinnosti vyplývající z práva třetí země, měl by bez zbytečného 
odkladu a nejpozději do deseti dnů od obdržení příkazu informovat vydávající orgán 
a příslušné adresáty, a pozastavit tak výkon příkazu. Toto oznámení by mělo zahrnovat 
všechny relevantní údaje o právu třetí země, jeho použitelnosti v daném případě a 
povaze rozporné povinnosti. Vydávající orgán by poté měl provést přezkum evropského 
předávacího příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu do deseti dnů od obdržení 
oznámení a při něm by měl vzít v úvahu kritéria, jako jsou zájmy chráněné příslušnými 
právními předpisy, spojitost mezi trestním případem a třetí zemí, spojitost mezi 
poskytovatelem služeb a třetí zemí, zájem vydávajícího státu na získání elektronických 
informací a možné důsledky splnění evropského předávacího příkazu a evropského 
uchovávacího příkazu pro adresáty. Během tohoto postupu by požadované údaje měly 
být pokud možno uchovávány.

(48a) Vydávající orgán by měl být oprávněn příkaz stáhnout, zachovat nebo upravit tak, aby 
vyhovoval příslušným kritériím. V případě stažení by vydávající orgán měl neprodleně 
informovat adresáty. Pokud se vydávající orgán rozhodne příkaz potvrdit, měl by o 
svém rozhodnutí informovat adresáty. Vykonávající orgán by měl přijmout konečné 
rozhodnutí na základě kritérií uvedených v tomto nařízení do deseti dnů od obdržení 
rozhodnutí vydávajícího orgánu, které by měl řádně vzít v potaz, a informovat o 
konečném rozhodnutí vydávající orgán a poskytovatele služeb.

(49) Při určování existence rozporných povinností ve specifických okolnostech zkoumaného 
případu, například pokud přezkum vyvolává otázky ohledně výkladu práva dotčené 
země, by vydávající a vykonávající orgán měly požádat příslušný orgán třetí země o 
poskytnutí informací, v souladu se směrnicí 2016/680, a to v míře, která nebrání 
splnění lhůt stanovených v tomto nařízení.



PE642.987v02-00 20/59 RR\1220560CS.docx

CS

(50) Odborné poznatky ohledně výkladu by mohly být případně poskytovány ve znaleckých 
posudcích. Informace a judikatura týkající se výkladu právních předpisů třetí země a 
rozporných postupů v členských státech by měly být k dispozici na ústřední platformě, 
jako je projekt SIRIUS a/nebo Evropská soudní síť s cílem poskytnout zkušenosti a 
odborné poznatky shromážděné ohledně stejných nebo podobných otázek. To by 
nemělo bránit v případné obnovené konzultaci třetího státu.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ V souladu s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie je nezbytné, aby 
všechny osoby, jejichž údaje byly žádány prostřednictvím evropského předávacího 
příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu, měly právo na účinnou právní 
ochranu proti takovým příkazům ve vydávajícím a vykonávajícím státě v souladu s 
vnitrostátním právem, včetně možnosti napadnout zákonnost příkazu, například jeho 
nezbytnost a přiměřenost, aniž jsou dotčeny právní prostředky podle nařízení (EU) 
2016/679 a směrnice (EU) 2016/680. Podstatné důvody pro vydání evropského 
předávacího příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu by měly být napadeny 
ve vydávajícím státě, aniž jsou dotčeny záruky základních práv ve vykonávajícím 
státě. Vydávající orgán a vykonávající orgán by měly přijmout vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly včas poskytovány informace o možnostech právní ochrany 
podle vnitrostátního práva, včetně informací o tom, kdy lze takové právní prostředky 
použít, a aby zajistily, že budou moci být účinně uplatňovány.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) Aby bylo možné monitorovat výstupy, výsledky a dopady tohoto nařízení, měla by 
Komise zveřejňovat výroční zprávu za předchozí kalendářní rok na základě údajů 
získaných od členských států. Za tímto účelem by členské státy měly shromažďovat 
od příslušných orgánů statistické údaje a vést souhrnné statistiky o konkrétních 
aspektech tohoto nařízení, rozčleněné podle typu požadovaných údajů, adresátů 
(oslovený vykonávající orgán), typu osloveného poskytovatele služeb [služba 
elektronické komunikace, služba informační společnosti nebo služba v oblasti 
poskytování názvů domén a číslování IP adres (jako jsou poskytovatelé IP adres, 
registry názvů domén, registrátoři názvů domén nebo související služby proxy 
serverů)] a podle toho, zda se jednalo o naléhavý případ či nikoli. Shromážděné údaje 
by případně měly také zahrnovat důvody uvedené pro neuznání nebo odmítnutí 
výkonu, uplatněné právní prostředky, uložené sankce, výdaje, o jejichž náhradu 
požádal poskytovatel služeb, a zahájené postupy vymáhání.

(58) Komise by měla provést hodnocení tohoto nařízení, které by se mělo opírat o pět kritérií 
efektivnosti, účelnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU, a měla by 
poskytnout základ pro posouzení dopadů a začlenit do něj hodnocení týkající se 
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využívání výjimek (odchylka v naléhavých případech, odchylka ze zásady týkající se 
informací o uživateli) i posouzení fungování společného evropského systému výměny 
a fungování tohoto nařízení ve vztahu ke směrnici 2014/41/EU▐. Informace by měly 
být shromažďovány pravidelně a s cílem získat podklady pro hodnocení tohoto nařízení.

(59) Používání předem přeložených a standardizovaných formulářů usnadňuje spolupráci a 
výměnu informací mezi různými justičními orgány i poskytovateli služeb, čímž 
umožňuje rychlejší a účelnější předávání elektronických informací uživatelsky 
přívětivým způsobem. Tyto formuláře by také mohly snížit náklady na překlad a 
přispívat k vysoké kvalitě. Formuláře pro odpovědi by obdobným způsobem měly 
umožnit standardizovanou výměnu informací. Formuláře by měly též usnadnit sběr 
statistik.

(60) ▐

(61) Opatření na základě tohoto nařízení by neměla nahrazovat evropské vyšetřovací příkazy 
v souladu se směrnicí ▐ 2014/41/EU nebo postupy vzájemné právní pomoci pro účely 
získávání elektronických informací. Orgány členských států by si měly vybrat nástroj, 
který je pro jejich situaci nevhodnější; mohou upřednostnit použití evropského 
vyšetřovacího příkazu, když žádají o soubor různých typů vyšetřovacích opatření, 
včetně mimo jiné předání elektronických informací z jiného členského státu.

(62) ▐

(63) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zvýšení zabezpečení a získávání elektronických 
informací přes hranice, nemůže být vzhledem k jeho přeshraniční povaze dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
tohoto cíle.

(64) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem 
na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke 
Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Irsko své přání podílet se na přijímání 
a používání tohoto nařízení a aniž by byl dotčen článek 4 uvedeného protokolu se 
Spojené království neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není 
závazné ani použitelné.

(65) V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě 
o Evropské unii, a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání 
tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.
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(66) Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/172517 a vydal stanovisko dne 6. listopadu 
201918.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 
21.11.2018, s. 39).
18  Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů 7/2019 k návrhům týkajícím se evropských 
předávacích a uchovávacích příkazů pro elektronické důkazy v trestních věcech (6. listopadu 2019).
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Kapitola 1: Předmět, definice a oblast působnosti

Článek 1

Předmět

1. Toto nařízení stanoví pravidla, podle kterých smí v trestním řízení orgán členského 
státu nařídit poskytovateli služeb nabízejícímu služby v Unii a usazenému nebo, 
není-li usazen, zastoupenému v jiném členském státě, aby předal nebo uchoval 
elektronické informace, které mohou sloužit jako důkazy bez ohledu na umístění 
údajů. 

Orgány členských států nesmí vydávat vnitrostátní příkazy s extrateritoriálními 
účinky pro předávání nebo uchovávání elektronických informací, které by mohly 
být požadovány na základě tohoto nařízení.

1a. O vydání evropského předávacího nebo uchovávacího příkazu lze v rámci 
použitelných práv na obhajobu v souladu s vnitrostátními předpisy upravujícími 
trestní řízení požádat také jménem podezřelé nebo obviněné osoby.

2. Tímto nařízením není dotčena povinnost ctít základní práva a právní zásady 
zakotvené v Listině a v článku 6 Smlouvy o EU, včetně práva osob, proti nimž je 
vedeno trestní řízení, na obhajobu, a nejsou jím dotčeny související povinnosti 
donucovacích orgánů, justičních orgánů nebo poskytovatelů služeb.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1) „evropským předávacím příkazem“ rozhodnutí vydané nebo potvrzené soudním 
orgánem členského státu („vydávající stát“), adresované poskytovateli služeb 
nabízejícímu služby v Unii a usazenému nebo právně zastoupenému v jiném 
členském státě, pro nějž je toto nařízení závazné („vykonávající stát“), jež mu ukládá 
povinnost předat elektronické informace;

(2) „evropským uchovávacím příkazem“ rozhodnutí vydané nebo potvrzené soudním 
orgánem členského státu („vydávající stát“),adresované poskytovateli služeb 
nabízejícímu služby v Unii a usazenému nebo právně zastoupenému v jiném 
členském státě, pro nějž je toto nařízení závazné („vykonávající stát“), jež mu ukládá 
povinnost uchovávat elektronické informace vzhledem k následné žádosti o předání 
údajů;

(3)  „poskytovatelem služeb“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje 
jednu či více z následujících kategorií služeb a pokud jde o osobní údaje, působí jako 
správce údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679:

(a) služby elektronických komunikací definované v čl. 2 bodě 4 [směrnice, kterou 
se zřizuje evropský kodex pro elektronické komunikace]; 
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(b) služby informační společnosti definované v čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/153519, u nichž je uchovávání údajů 
vymezujícím prvkem služby poskytované uživateli▐;

(c) služby číslování IP adres a názvů internetových domén, např. poskytovatelé IP 
adres, registry názvů domén, registrátoři názvů domén a související služby ▐ 
proxy serverů;

(4) „nabízením služeb v Unii“: 

(a) umožnění právnickým nebo fyzickým osobám v jednom nebo více členských 
státech využívat služby vyjmenované v bodě 3, a

(b) existence podstatného spojení s členským státem či státy uvedenými v písmeni 
a); existence takového podstatného spojení s Unií se předpokládá tehdy, má-li 
poskytovatel služeb provozovnu v Unii, nebo, v případě absence provozovny, 
na základě existence významného počtu uživatelů v jednom nebo více 
členských státech nebo zacílení činností na jeden nebo více členských států; 

(5) „hlavní provozovnou“ v případě poskytovatele služeb s provozovnami ve více než 
jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii; jsou-li 
rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracovávání údajů přijímána v jiné 
provozovně poskytovatele služeb v Unii a tato jiná provozovna má pravomoc 
vymáhat provádění těchto rozhodnutí, je za hlavní provozovnu považována 
provozovna, která tato rozhodnutí přijala;    

(6) „elektronickými informacemi“ údaje o účastníkovi, provozu nebo obsahu legálně 
uložené poskytovatelem služeb v době vydání evropského předávacího nebo 
uchovávacího příkazu, které jsou vyžadovány jako důkazy při vyšetřování, stíhání a 
soudním řízení, jež se týká trestného činu v některém členském státě, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy;

(7) „údaji o účastníkovi“ jakékoli údaje shromážděné během obvyklé podnikatelské 
činnosti a týkající se poskytnutého jména, data narození, poštovní nebo zeměpisné 
adresy, fakturačních a platebních údajů, telefonního čísla nebo e-mailové adresy 
identifikující účastníka nebo zákazníka, jakož i typu poskytované služby a doby 
trvání smlouvy s poskytovatelem služeb, které jsou nezbytně nutné výhradně za 
účelem identifikace uživatele služby; 

(8)  „údaji o provozu“ údaje shromážděné během obvyklé podnikatelské činnosti, které 
se týkají ▐: 

(a) druhu poskytované služby a jejího trvání, pokud jde o technické údaje a údaje 
identifikující související technická opatření nebo rozhraní použitá účastníkem nebo 
zákazníkem nebo mu poskytnutá a údaje týkající se potvrzení použití služby, vyjma 

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. 
L 241, 17.9.2015, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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hesel nebo jiných autentizačních prostředků použitých místo hesla, a poskytnuté 
uživatelem nebo vytvořené na žádost uživatele;

(b) začátku nebo ukončení relace přístupu uživatele ke službě, např. datum a čas 
použití nebo přihlášení ke službě a odhlášení od ní;

(c) metadat elektronických komunikací zpracovávaných v síti elektronických 
komunikací pro účely přenášení, šíření nebo výměny obsahu elektronických 
komunikací, a to včetně údajů sloužících k vysledování a identifikaci zdroje a cíle 
komunikace, údajů o poloze koncových zařízení zpracovávaných v kontextu 
poskytování služeb elektronických komunikací a data, času, doby trvání a typu 
komunikace;

(9) ▐

(10) „údaji o obsahu“ údaje uložené poskytovatelem služeb v digitálním formátu, jako je 
text, hlas, videa, obrázky a zvuk, a to jiné než údaje o účastníkovi nebo údaje o 
provozu;

(11) „informačním systémem“ informační systém podle definice čl. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/40/EU20; 

(12) „vydávajícím státem“ členský stát, v němž se vydává evropský předávací příkaz nebo 
evropský uchovávací příkaz;

(12a) „vydávajícím orgánem“ orgán vydávajícího státu příslušný v daném případě k 
vydání evropského předávacího příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu;

(13) „vykonávajícím státem“ členský stát, v němž je usazen nebo právně zastoupen 
poskytovatel služeb a jemuž je pro účely oznámení a vymáhání příkazu v souladu s 
tímto nařízením zaslán evropský předávací příkaz a certifikát evropského předávacího 
příkazu nebo evropský uchovávací příkaz a certifikát evropského uchovávacího 
příkazu; 

 (14) „vykonávajícím orgánem“ příslušný orgán ve vykonávajícím státě, jemuž je 
vydávajícím orgánem pro účely oznámení a vymáhání příkazu v souladu s tímto 
nařízením zaslán evropský předávací příkaz a certifikát evropského předávacího 
příkazu nebo evropský uchovávací příkaz a certifikát evropského uchovávacího 
příkazu; stanoví-li tak vnitrostátní právo, může být vykonávajícím orgánem soudní 
orgán vykonávajícího státu;

 (15) „naléhavými případy“ situace, v nichž je bezprostředně ohrožen život nebo tělesná 
integrita osoby.

Článek 3
Oblast působnosti

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační 
systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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1. Toto nařízení se vztahuje na členské státy a poskytovatele služeb, kteří nabízejí služby 
v jednom nebo více členských státech, pro něž je toto nařízení závazné, a jsou usazeni 
nebo právně zastoupeni v jednom z těchto členských států.

1a. Toto nařízení se nepoužije na řízení zahájená vydávajícím orgánem za účelem 
poskytnutí vzájemné právní pomoci jinému členskému státu nebo třetí zemi.

2. Evropský předávací příkaz a evropský uchovávací příkaz mohou být vydány pouze v 
rámci trestního řízení a pro jeho účely během jak přípravné, tak soudní fáze. Příkazy 
mohou být vydány též v řízeních týkajících se trestného činu, za který může ve 
vydávajícím státě nést odpovědnost nebo být potrestána právnická osoba. 

3. Příkazy stanovené tímto nařízením mohou být vydávány pouze v souvislosti s údaji 
týkajícími se služeb definovaných v čl. 2 bodě 3 nabízených v Unii.

Kapitola 2: Evropský předávací příkaz, evropský uchovávací příkaz a certifikáty

Článek 4
Vydávající orgán

1. Evropský předávací příkaz k získání údajů o účastníkovi a IP adres výhradně za 
účelem určení totožnosti jednotlivých osob s přímou vazbou na konkrétní řízení 
podle čl. 3 odst. 2 může vydat:

(a) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce příslušný v daném případě 
nebo

(b) jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán v trestním řízení a má v souladu s vnitrostátním 
právem pravomoc nařídit shromažďování důkazů. Takový evropský předávací příkaz 
potvrdí po přezkoumání jeho souladu s podmínkami pro vydání evropského 
předávacího příkazu podle tohoto nařízení soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní 
zástupce ve vydávajícím státě.

2. Evropský předávací příkaz pro údaje o provozu a údaje o obsahu může vydat pouze:

(a) soudce, soud nebo vyšetřující soudce příslušný v daném případě  nebo

(b) jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který v konkrétním 
případě jedná jako vyšetřující orgán v trestním řízení a má v souladu s vnitrostátním 
právem pravomoc nařídit shromažďování důkazů. Takový evropský předávací příkaz 
potvrdí soudce, soud nebo vyšetřující soudce ve vydávajícím státě po přezkoumání 
jeho souladu s podmínkami pro vydání evropského předávacího příkazu podle tohoto 
nařízení.

3. Evropský předávací příkaz pro veškeré kategorie údajů může vydat:

(a) soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce příslušný v daném případě nebo

(b) jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který v konkrétním případě 
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jedná jako vyšetřující orgán v trestním řízení a má v souladu s vnitrostátním právem 
pravomoc nařídit shromažďování důkazů. Takový evropský uchovávací příkaz 
potvrdí soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím státě po 
přezkoumání jeho souladu s podmínkami pro vydání evropského uchovávacího 
příkazu podle tohoto nařízení. 

4. Pokud příkaz potvrdil justiční orgán podle odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) a odst. 3 
písm. b), lze tento orgán pokládat též za vydávající orgán pro účely předání 
certifikátu evropského předávacího příkazu a certifikátu evropského uchovávacího 
příkazu.

Článek 5

Podmínky pro vydání evropského předávacího příkazu

1. Vydávající orgán může evropský předávací příkaz vydat pouze za předpokladu, že 
jsou splněny podmínky uvedené v tomto článku.

2. Evropský předávací příkaz musí být nezbytný a přiměřený účelu řízení podle čl. 3 
odst. 2 při zohlednění práv dotčené osoby. Příkaz může být vydán pouze pokud by 
mohl být vydán za stejných podmínek v obdobném vnitrostátním případě, pokud 
existují dostatečné důvody se domnívat, že byl spáchán trestný čin, pokud je tento 
trestný čin natolik vážný, že odůvodňuje přeshraniční předání údajů, a pokud jsou 
požadované informace relevantní pro vyšetřování. Omezuje se na údaje konkrétních 
osob, které mají přímou vazbu na konkrétní řízení uvedená v čl. 3 odst. 2.

3. Evropský předávací příkaz k získání údajů o účastníkovi nebo IP adresy pouze za 
účelem určení totožnosti konkrétních osob, jež jsou přímo spojeny s konkrétním 
řízením podle čl. 3 odst. 2, lze vydat u všech trestných činů.

4. Evropský předávací příkaz k předání údajů o provozu nebo údajů o obsahu lze vydat 
pouze v případě trestných činů, za něž lze ve vydávajícím státě uložit trest odnětí 
svobody s horní hranicí sazby nejméně tří let.

4a. Evropské předávací příkazy k předání údajů o provozu nebo údajů o obsahu lze 
rovněž vydat u těchto trestných činů:

(a) u následujících trestných činů, pokud jsou zcela nebo zčásti páchány pomocí 
informačního systému:

– trestné činy definované v článcích 3, 4 a 5 rámcového rozhodnutí Rady 
2001/413/SVV,

– trestné činy definované v článcích 3 až 8 směrnice 2013/40/EU,

(b) u trestných činů definovaných v článcích 3 až 12 a v článku 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541;

(ba) u trestných činů definovaných v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU.

5. Evropský předávací příkaz obsahuje tyto informace: 



PE642.987v02-00 28/59 RR\1220560CS.docx

CS

(a) vydávající orgán a případně potvrzující orgán; v případě údajů o provozu a údajů 
o obsahu a pokud se na vydávající stát vztahuje postup podle čl. 7 odst. 1 nebo 
2 Smlouvy o Evropské unii, informace o zvláštním postupu podle čl. 9 odst. 2a 
tohoto nařízení;

(b) adresáty evropského předávacího příkazu ve smyslu článku 7;

(c) individuálně identifikovatelné osoby, nebo v případě, kdy je jediným účelem 
příkazu identifikace osoby, kterýkoli jiný specifický identifikátor, jako je 
uživatelské jméno nebo přihlašovací ID;

(d) kategorii požadovaných údajů (údaje o účastníkovi, údaje o provozu nebo údaje o 
obsahu);

(e) požadované časové rozpětí, které má být předáno, a to co nejvíce uzpůsobené 
konkrétnímu případu;

(f) použitelná ustanovení trestního práva vydávajícího státu;

(g) v případě naléhavé situace řádné odůvodnění;

(h) ▐

(i) důvody pro nezbytnost a přiměřenost opatření, při řádném zohlednění dopadu 
opatření na základní práva konkrétních osob, jejichž údaje jsou požadovány, a 
závažnosti trestného činu.

6.  ▐

7. Má-li vydávající orgán důvod domnívat se, že jsou požadované údaje chráněny 
imunitami a výsadami udělenými podle práva členského státu, kde je poskytovateli 
služeb adresován příkaz, nebo podle práva členského státu, kde osoba, jejíž údaje 
jsou požadovány, pobývá nebo je vázána profesním tajemstvím či povinností 
mlčenlivosti ve vztahu mezi právním zástupcem a jeho klientem, nebo že jejich 
sdělení může mít dopad na základní zájmy tohoto členského státu, jako je národní 
bezpečnost a obrana, požádá vydávající orgán před vydáním evropského předávacího 
příkazu o objasnění, mimo jiné konzultováním příslušných orgánů dotčeného 
členského státu, a sice přímo nebo prostřednictvím Eurojustu nebo Evropské justiční 
sítě. Shledá-li vydávající orgán, že požadované údaje o provozu nebo obsahu 
takovými imunitami a výsadami chráněny jsou nebo že jejich sdělení by mělo dopad 
na základní zájmy druhého členského státu, vydávající orgán evropský předávací 
příkaz nevydá. 

Článek 6

Podmínky pro vydání evropského uchovávacího příkazu

1. Vydávající orgán může evropský uchovávací příkaz vydat pouze za předpokladu, že 
jsou splněny podmínky uvedené v tomto článku.

2. Může být vydán, je-li to nezbytné a přiměřené k tomu, aby se zabránilo odstranění, 
smazání nebo změně údajů vzhledem k následné žádosti o předání těchto údajů 
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prostřednictvím vzájemné právní pomoci, evropského vyšetřovacího příkazu nebo 
evropského předávacího příkazu, při zohlednění práv dotčené osoby. Evropský 
uchovávací příkaz může být vydán v souvislosti s jakýmkoli trestným činem, pokud 
by mohl být vydán za stejných podmínek v obdobném vnitrostátním případě ve 
vydávajícím státě, pokud existují dostatečné důvody se domnívat, že byl spáchán 
trestný čin, pokud je trestný čin natolik vážný, že odůvodňuje přeshraniční uchování 
údajů, a pokud jsou požadované informace relevantní pro dané vyšetřování. 
Omezuje se na údaje konkrétních osob, které mají přímou spojitost s konkrétním 
řízením podle čl. 3 odst. 2.

3. Evropský uchovávací příkaz obsahuje tyto informace: 

(a) vydávající orgán a případně potvrzující orgán; 

(b) adresáty evropského uchovávacího příkazu ve smyslu článku 7;

(c) individuálně identifikovatelné osoby, jejichž údaje mají být uchovány, nebo v 
případě, kdy je jediným účelem příkazu identifikace osoby, kterýkoli jiný 
specifický identifikátor, jako je uživatelské jméno nebo přihlašovací ID;

(d) kategorii údajů, které mají být uchovány (údaje o účastníkovi, údaje o provozu 
nebo údaje o obsahu);

(e) požadované časové rozpětí, které má být uchováno, a to co nejvíce uzpůsobené 
konkrétnímu případu;

(f) použitelná ustanovení trestního práva vydávajícího státu;

(g) důvody pro nezbytnost a přiměřenost opatření, při řádném zohlednění dopadu 
opatření na základní práva konkrétních osob, jejichž údaje jsou požadovány, 
a závažnosti trestného činu.

3a. Má-li vydávající orgán důvod domnívat se, že jsou požadované údaje chráněny 
imunitami a výsadami udělenými podle práva členského státu, kde je poskytovateli 
služeb adresován příkaz, nebo že jejich uchování může mít dopad na základní zájmy 
tohoto členského státu, jako je národní bezpečnost a obrana, požádá vydávající 
orgán před vydáním evropského uchovávacího příkazu o objasnění, mimo jiné 
konzultováním příslušných orgánů dotčeného členského státu, a sice přímo nebo 
prostřednictvím Eurojustu nebo Evropské justiční sítě.  Shledá-li vydávající orgán, 
že požadované údaje takovými imunitami a výsadami chráněny jsou nebo že jejich 
uchování by mělo dopad na základní zájmy druhého členského státu, vydávající 
orgán evropský uchovávací příkaz nevydá.

Článek 6a

Právní zástupce

1. Poskytovatelé služeb nabízející služby v členských státech, pro něž je toto nařízení 
závazné, kteří ale nejsou usazeni v Unii, jmenují jednoho právního zástupce pro 
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přijímání, dodržování a vymáhání evropských předávacích příkazů a evropských 
uchovávacích příkazů vydaných příslušnými orgány členských států za účelem 
shromažďování elektronických informací v trestních řízeních. Tento právní 
zástupce je usazen v jednom z členských států, pro něž je toto nařízení závazné a v 
němž poskytovatel služeb nabízí služby.

2. Poskytovatelé služeb nabízející služby v členských státech, pro něž je toto nařízení 
závazné, kteří jsou ale usazeni v členském státě, na nějž se toto nařízení nevztahuje, 
jmenují jednoho právního zástupce pro přijímání, dodržování a vymáhání 
evropských předávacích příkazů a evropských uchovávacích příkazů vydaných 
příslušnými orgány členských států za účelem shromažďování elektronických 
informací v trestních řízeních. Tento právní zástupce je usazen v jednom z členských 
států, pro něž je toto nařízení závazné a v němž poskytovatel služeb nabízí služby.

3. Poskytovatelé služeb, kteří jsou součástí skupiny, mohou jmenovat společně jednoho 
právního zástupce.

4. Tento právní zástupce je pověřen přijímáním, dodržováním a vymáháním zmíněných 
rozhodnutí a příkazů jménem dotčeného poskytovatele služeb.

5. Po jmenování právního zástupce poskytovatelé služeb písemně vyrozumí členský 
stát, ve kterém je jejich právní zástupce usazen. Oznámení obsahuje jmenování a 
kontaktní údaje právního zástupce a veškeré případné změny.

6. V oznámení je upřesněn úřední jazyk nebo jazyky Unie uvedené v nařízení č. 1/58, 
v nichž lze právního zástupce kontaktovat. Mezi těmito jazyky musí být přinejmenším 
jeden z jazyků členského státu, v němž je právní zástupce usazen.

7. Informace oznámené členským státům podle tohoto článku se zpřístupní na zvláštní 
internetové stránce Evropské justiční sítě. Tyto informace se pravidelně aktualizují.

8. Členské státy zajistí, aby mohl jmenovaný právní zástupce nést odpovědnost za 
nesplnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení při přijímání rozhodnutí a 
příkazů, aniž by byla dotčena odpovědnost poskytovatele služeb a právní kroky, jež 
vůči němu mohou být zahájeny.

9. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí, jež jsou použitelné v případě 
porušení pravidel podle tohoto článku, a přijmou veškerá opatření, která jsou 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Článek 7 
Adresáti evropského předávacího příkazu a evropského uchovávacího příkazu

1. Pro účely shromažďování elektronických informací v trestních řízeních jsou 
evropský předávací příkaz a evropský uchovávací příkaz adresovány přímo a 
současně:
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(a) hlavní provozovně poskytovatele služeb nebo případně jeho zákonnému zástupci 
ve vykonávajícím státě určenému poskytovatelem služeb pro účely shromažďování 
důkazů v trestním řízení a 

(b) vykonávajícímu orgánu. 

1a. Členské státy zajistí, aby každý poskytovatel služeb, který je usazen na jejich území, 
písemně informoval dotčený členský stát o tom, kde má hlavní provozovnu. Toto 
oznámení obsahuje kontaktní údaje, jakož i veškeré změny.

1b. Informace oznámené členským státům podle odstavce 1a se zpřístupní na zvláštní 
internetové stránce Evropské justiční sítě. Tyto informace se pravidelně aktualizují. 

2.  ▐

3.  ▐

4.    ▐
Článek 7a

Společný evropský systém výměny

1. Do ... [datum použitelnosti tohoto nařízení] zřídí Komise společný evropský systém 
výměny se zabezpečenými kanály pro nakládání s povolenou přeshraniční 
komunikací, ověřování a předávání příkazů a požadovaných údajů mezi příslušnými 
orgány a poskytovateli služeb. Příslušné orgány a poskytovatelé služeb používají tento 
systém pro účely tohoto nařízení. 

2. Komise zajistí, aby systém zaručoval účinnou, spolehlivou a hladkou výměnu 
příslušných informací a vysokou úroveň bezpečnosti, důvěrnosti a integrity, jakož i 
nezbytnou ochranu soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením (EU ) 
2018/1725, nařízením (EU) 2016/679, směrnicí (EU) 2016/680 a směrnicí (ES) 
2002/58. Za tímto účelem se používají otevřené a běžně používané moderní 
technologie elektronického podpisu a šifrování.

3. Pokud poskytovatelé služeb nebo členské státy již zavedly zvláštní systémy nebo jiné 
bezpečné kanály pro vyřizování žádostí o údaje pro účely prosazování zákona, je 
možné tyto systémy nebo kanály propojit prostřednictvím tohoto společného 
evropského systému výměny.

Článek 8 

Evropský předávací příkaz a evropský uchovávací příkaz 
1. Evropský předávací nebo uchovávací příkaz musí být předán adresátům ve smyslu 

článku 7 pomocí systému definovaného v článku 7a prostřednictvím certifikátu 
evropského předávacího příkazu (dále jen „EPOC“) nebo certifikátu evropského 
uchovávacího příkazu (dále jen „EPOC-PR“).
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Vydávající nebo potvrzující orgán vyplní certifikát EPOC stanovený v příloze I nebo 
certifikát EPOC-PR stanovený v příloze II, podepíše ho a potvrdí přesnost a správnost 
jeho obsahu.

2. Certifikát EPOC nebo EPOC-PR je předán přímo pomocí systému definovaného v 
článku 7a, který adresátům umožní vyhotovení písemného záznamu, který adresátům 
umožní ověřit pravost příkazu a autenticitu vydávajícího orgánu.

3. Certifikát EPOC obsahuje veškeré informace vyjmenované v čl. 5 odst. 5 písm. a) až 
i), včetně dostatečných informací, které adresátům umožňují identifikovat a 
kontaktovat vydávající orgán, a informace o prostředcích a technických rozhraních, 
které má k dispozici k získávání předávaných údajů, nebo informace o tom, kde lze 
tyto informace najít.

4. Certifikát EPOC-PR obsahuje veškeré informace vyjmenované v čl. 6 odst. 3 písm. a) 
až g), včetně dostatečných informací, které adresátovi umožňují identifikovat a 
kontaktovat vydávající orgán.

5. Je-li to nutné, přeloží se certifikát EPOC nebo EPOC-PR do úředního jazyka 
vykonávajícího státu nebo jiného jazyka výslovně schváleného vykonávajícím 
státem v souladu s odstavcem 5a.

Článek 8 a 

Provedení certifikátu EPOC ve věci údajů o účastníkovi a IP adres 

výhradně za účelem identifikace osoby

1. Certifikát EPOC ve věci údajů o účastníkovi a IP adres výhradně za účelem 
identifikace osoby je adresován přímo a současně:

(a) hlavní provozovně poskytovatele služeb nebo případně tam, kde je usazen jeho 
právní zástupce a

(b) vykonávajícímu orgánu.

Současné informování vykonávajícího orgánu nemá odkladný účinek na povinnosti 
poskytovatele služeb uvedené v odstavci 1.

2. Po obdržení certifikátu EPOC ve věci údajů o účastníkovi a IP adres výhradně za 
účelem identifikace osoby poskytovatel služeb zajistí, aby požadované údaje byly 
předány přímo vydávajícímu orgánu nebo donucovacím orgánům, jak je uvedeno v 
certifikátu EPOC, co nejdříve, nejpozději však do 10 dnů po obdržení certifikátu 
EPOC. Při předávání požadovaných údajů zašle poskytovatel služeb pro informaci 
vykonávajícímu orgánu současně kopii předaných údajů. 

3. V naléhavých případech předá poskytovatel služeb požadované údaje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 16 hodin od obdržení certifikátu EPOC. Při předávání 
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požadovaných údajů poskytovatel služeb současně zpřístupní tyto údaje pro 
informaci vykonávajícímu orgánu.

4. Pokud se vykonávající orgán rozhodne uplatnit některý z důvodů, jež jsou uvedeny 
v článku 10a (1), měl by jednat co nejdříve, nejpozději však ve stanovených lhůtách 
uvedených v odstavcích 1 a 2, a o svém rozhodnutí neprodleně informovat vydávající 
orgán a poskytovatele služeb. Vydávající orgán údaje vymaže. Pokud požadované 
údaje nebyly vydávajícímu orgánu dosud předány, poskytovatel služeb, kterému je 
příkaz adresován, údaje nepředá.

5. Pokud certifikát EPOC není úplný, obsahuje zjevné obsahové či formální chyby 
nebo neobsahuje dostatečné informace k jeho provedení, informuje poskytovatel 
služeb bez zbytečného odkladu vydávající orgán a rovněž vykonávající orgán 
uvedený v certifikátu a požádá vydávající orgán o objasnění, popřípadě o opravu, 
prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Vydávající orgán odpoví 
obratem a nejpozději do pěti dnů. Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 se neuplatňují, 
dokud není poskytnuto objasnění. Pokud vydávající orgán nereaguje, považuje se 
příkaz za neplatný.

6. Pokud poskytovatel služeb nemůže svou povinnost splnit z důvodu vyšší moci nebo 
faktické nemožnosti nezaviněné poskytovatelem služeb zejména proto, že osoba, o 
jejíž údaje je žádáno, není jeho zákazníkem nebo údaje byly smazány před přijetím 
certifikátu EPOC, poskytovatel služeb bez zbytečného odkladu informuje vydávající 
orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený v certifikátu společně s vysvětlením 
důvodů prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Pokud jsou příslušné 
podmínky splněny, vydávající orgán certifikát EPOC stáhne a informuje adresáty o 
svém rozhodnutí.  

7. Ve všech případech, kdy poskytovatel služeb neposkytne požadované informace, 
neposkytne je vyčerpávajícím způsobem nebo je neposkytne ve lhůtě z jiných důvodů, 
včetně technických nebo provozních, informuje o důvodech těchto případů 
vydávající orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený v certifikátu EPOC bez 
zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavcích 1 a 2 
prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Vydávající orgán přezkoumá 
příkaz s ohledem na informace poskytnuté poskytovatelem služeb a v případě potřeby 
adresátům stanoví novou lhůtu. V případě, že se poskytovatel služeb domnívá, že 
certifikát EPOC nelze provést, protože je na základě samotných informací 
obsažených v certifikátu EPOC zřejmé, že je zjevně nepatřičný nebo překračuje účel 
příkazu, zašle poskytovatel služeb formulář uvedený v příloze III jednak 
vydávajícímu orgánu a jednak vykonávajícímu orgánu uvedenému v certifikátu 
EPOC s odkladným účinkem pro předání údajů. V takových případech může 
vykonávající orgán požádat vydávající orgán o objasnění evropského předávacího 
příkazu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím Eurojustu nebo Evropské justiční 
sítě. Vydávající orgán odpoví obratem a nejpozději do pěti dnů. Lhůty uvedené v 
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odstavcích 1 a 2 se neuplatňují, dokud není poskytnuto objasnění. Pokud vydávající 
orgán nereaguje, považuje se příkaz za neplatný.

8. Pokud poskytovatel služeb neposkytne požadované údaje v souladu s odstavci 3, 4 a 
5 okamžitě, tyto údaje uchová, je-li to možné. Uchovávání trvá až do předání údajů 
nebo dokud není certifikát EPOC stažen nebo zneplatněn.

Článek 9 

Provedení certifkátu EPOC ve věci údajů o provozu nebo obsahu
- 1a. Certifikát EPOC ve věci údajů o provozu nebo obsahu je adresován přímo a 

současně:

(a) hlavní provozovně poskytovatele služeb nebo případně tam, kde je usazen jeho 
právní zástupce a

(b) vykonávajícímu orgánu.1. Po obdržení certifikátu EPOC ve věci údajů o 
provozu a obsahu jedná poskytovatel služeb urychleně, aby údaje uchoval. 

1a. Pokud vykonávající orgán rozhodne o zamítnutí certifikátu EPOC na základě 
některého z důvodů uvedených v článku 10a, jedná co nejdříve, nejpozději však do 
10 dnů od obdržení certifikátu EPOC, a o tomto rozhodnutí neprodleně informuje 
vydávající orgán a poskytovatele služeb. 2.V naléhavých případech, kdy 
vykonávající orgán rozhodne o zamítnutí certifikátu EPOC na základě některého z 
důvodů uvedených v článku 10a, jedná co nejdříve, nejpozději však do 16 hodin od 
obdržení certifikátu EPOC, a o tomto rozhodnutí neprodleně informuje vydávající 
orgán a poskytovatele služeb.

2a. Pokud se na vydávající stát vztahuje postup podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 Smlouvy o 
Evropské Unii, předá poskytovatel služeb požadované údaje až po obdržení 
výslovného písemného souhlasu vykonávajícího orgánu. Vykonávající orgán za 
tímto účelem posoudí s náležitou péčí příkaz vydávajícího orgánu a zkontroluje 
zejména důvody pro neuznání nebo odmítnutí výkonu podle článku 10a před tím, 
než vydá písemný souhlas ve lhůtách stanovených v odstavcích 1a a 2. 

2b. Aniž je dotčen odstavec 2a, pokud se vykonávající orgán během lhůty uvedené v 
odstavcích 1a a 2 neodvolal na žádný z důvodů uvedených v článku 10a, zajistí 
poskytovatel služeb, kterému je příkaz adresován, aby požadované údaje byly 
okamžitě předány přímo vydávajícímu orgánu nebo donucovacím orgánům, jak je 
uvedeno v certifikátu EPOC.

2c. Pokud v konkrétním případě není možné, aby vykonávající orgán dodržel lhůtu 
stanovenou v odstavcích 1 nebo 2, uvědomí o tom neprodleně jakýmkoli způsobem 
vydávající orgán a poskytovatele služeb, přičemž uvede důvody zpoždění a 
odhadovanou dobu nezbytnou pro přijetí rozhodnutí.

3. Pokud certifikát EPOC není úplný, obsahuje zjevné obsahové či formální chyby nebo 
neobsahuje dostatečné informace k jeho provedení, informuje poskytovatel služeb bez 
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zbytečného odkladu vydávající orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený  v 
certifikátu EPOC a požádá vydávající orgán o objasnění, popřípadě o opravu, 
prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Vydávající orgán odpoví obratem 
a nejpozději do pěti dnů. Lhůty uvedené v odstavcích 1a a 2 se neuplatňují, dokud není 
poskytnuto objasnění. Pokud vydávající orgán nereaguje, považuje se příkaz za 
neplatný.

4. Pokud poskytovatel služeb nemůže svou povinnost splnit z důvodu vyšší moci nebo 
faktické nemožnosti nezaviněné poskytovatelem služeb zejména proto, že osoba, o 
jejíž údaje je žádáno, není jeho zákazníkem nebo údaje byly smazány před přijetím 
certifikátu EPOC, poskytovatel služeb bez zbytečného odkladu informuje vydávající 
orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený v certifikátu společně s vysvětlením 
důvodů prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Pokud jsou příslušné 
podmínky splněny, vydávající orgán certifikát EPOC stáhne a informuje adresáty o 
svém rozhodnutí. 

5. Ve všech případech, kdy poskytovatel služeb neposkytne požadované informace, 
neposkytne je vyčerpávajícím způsobem nebo je neposkytne ve lhůtě z jiných důvodů, 
včetně technických nebo provozních, informuje o důvodech těchto případů vydávající 
orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený v certifikátu bez zbytečného odkladu a 
nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavcích 1a a 2 prostřednictvím formuláře 
uvedeného v příloze III. Vydávající orgán přezkoumá příkaz s ohledem na informace 
sdělené poskytovatelem služeb a v případě potřeby stanoví adresátům novou lhůtu.

Domnívá-li se poskytovatel služeb, že certifikát EPOC nelze provést, jelikož je na 
základě samotných informací v něm obsažených zjevné, že je očividně nepatřičný 
nebo neodpovídá účelu příkazu, zašle poskytovatel služeb formulář v příloze III 
vydávajícímu orgánu a rovněž vykonávajícímu orgánu uvedenému v certifikátu, a 
sice s odkladným účinkem, pokud jde o předání požadovaných údajů. V takových 
případech může příslušný vykonávající orgán požádat vydávající orgán o objasnění 
evropského předávacího příkazu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím Eurojustu nebo 
Evropské justiční sítě. Vydávající orgán odpoví obratem a nejpozději do pěti dnů. 
Lhůty uvedené v odstavcích 1a a 2 se neuplatňují, dokud není poskytnuto objasnění. 
Pokud vydávající orgán nereaguje, považuje se příkaz za neplatný.

6. Během postupu uvedeného v odstavcích 1, 1a, 2, 2b, 2c, 3, 4 a 5 poskytovatel služeb 
požadované údaje pokud možno uchovává.  Uchovávání trvá až do předání údajů nebo 
až do té doby, dokud není certifikát EPOC stažen nebo zneplatněn.

Článek 10 
Provedení certifikátu EPOC-PR

- 1a. Certifikát EPOC-PR je adresován přímo a současně:

(a) hlavní provozovně poskytovatele služeb nebo případně tam, kde je usazen jeho 
právní zástupce a
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(b) vykonávajícímu orgánu.

Současné informování vykonávajícího orgánu nemá odkladný účinek na povinnosti 
poskytovatele služeb uvedené v odstavci 1.

1. Po obdržení certifikátu EPOC-PR poskytovatel služeb jedná urychleně, aby 
požadované údaje uchoval. Uchování skončí po šedesáti dnech, pokud vydávající 
orgán nepotvrdí, že byla podána následná žádost o předání. Certifikát EPOC-PR lze 
prodloužit o dalších 30 dnů, výhradně pokud je to nezbytné pro další posouzení 
relevantnosti údajů. 

2. Předloží-li vydávající orgán evropský předávací příkaz ve lhůtě stanovené v odstavci 
1, poskytovatel služeb nadále uchovává údaje tak dlouho, jak to bude nutné k 
provedení tohoto evropského předávacího příkazu v souladu s článkem 8a nebo 9. 

3. Pokud uchování již není nutné, vydávající orgán bez zbytečného odkladu informuje 
adresáty a uchovávání údajů bude okamžitě ukončeno.

4. Pokud certifikát EPOC-PR není úplný, obsahuje zjevné obsahové či formální chyby 
nebo neobsahuje dostatečné informace k jeho provedení, poskytovatel služeb bez 
zbytečného odkladu informuje vydávající orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený 
v certifikátu EPOC-PR a požádá vydávající orgán o objasnění, popřípadě o opravu, 
prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Vydávající orgán odpoví obratem 
a nejpozději do pěti dnů. Adresáti na své straně zajistí, aby mohli obdržet potřebné 
objasnění, a mohli tak splnit své povinnosti podle odstavců 1, 2 a 3. Pokud vydávající 
orgán nereaguje, považuje se příkaz za neplatný.

5. Pokud poskytovatel služeb nemůže své povinnosti splnit z důvodu vyšší moci nebo 
faktické nemožnosti nezaviněné poskytovatelem služeb zejména proto, že osoba, o 
jejíž údaje je žádáno, není jeho zákazníkem nebo údaje byly smazány před přijetím 
certifikátu EPOC-PR, poskytovatel služeb bez zbytečného odkladu kontaktuje 
vydávající orgán a rovněž vykonávající orgán uvedený v certifikátu EPOC-PR 
společně s vysvětlením důvodů prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. 
Pokud jsou příslušné podmínky splněny, vydávající orgán certifikát EPOC-PR stáhne 
a informuje adresáty o svém rozhodnutí.

6. Ve všech případech, kdy poskytovatel služeb neuchová požadované informace z 
dalších důvodů vyjmenovaných ve formuláři v příloze III, včetně technických a 
provozních důvodů, informuje provozovatel služeb vydávající orgán a rovněž 
vykonávající orgán uvedený v certifikátu EPOC-PR bez zbytečného odkladu o 
důvodech neuchování požadovaných informací prostřednictvím formuláře obsaženého 
v příloze III. Vydávající orgán přezkoumá příkaz s ohledem na odůvodnění, které 
uvedl poskytovatel služeb. 

Domnívá-li se poskytovatel služeb, že certifikát EPOC-PR nelze provést, jelikož je na 
základě samotných informací v něm obsažených zjevné, že je očividně nepatřičný 
nebo neodpovídá účelu příkazu, zašle poskytovatel služeb formulář v příloze III i 
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vydávajícímu orgánu a rovněž vykonávajícímu orgánu uvedenému v certifikátu 
EPOC-PR. V takových případech může příslušný vykonávající orgán požádat 
vydávající orgán o objasnění evropského uchovávacího příkazu, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím Eurojustu nebo Evropské justiční sítě. Vydávající orgán 
odpoví obratem a nejpozději do pěti dnů. Lhůta uvedená v odstavci 1 se neuplatní, 
dokud není poskytnuto objasnění. Pokud vydávající orgán nereaguje, považuje se 
příkaz za neplatný. 

Článek 10a
Důvody pro neuznání nebo neprovedení

1. Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2, v případech, kdy je certifikát EPOC posuzován 
vykonávajícím orgánem, se certifikát EPOC zamítá, jestliže:

a) nejsou splněny podmínky pro vydání evropského předávacího příkazu 
stanovené v článku 5 tohoto nařízení;

b) výkon evropského předávacího příkazu by byl v rozporu se zásadou ne bis in 
idem;

c) existují závažné důvody se domnívat, že výkon evropského předávacího 
příkazu by byl neslučitelný se závazky členského státu v souladu s článkem 6 
SEU a Listinou, nebo

d) existuje imunita, výsada nebo  pravidla pro určování a omezování trestní 
odpovědnosti týkající se svobody tisku a svobody projevu v jiných médiích 
podle práva vykonávajícího státu, která znemožňují výkon evropského 
předávacího příkazu.

2. Vedle případů uvedených v odstavci 1 může vykonávající orgán zamítnout certifikát 
EPOC k údajům o provozu a obsahu, jestliže:

a) by výkon evropského předávacího příkazu poškodil základní zájmy v oblasti 
národní bezpečnosti, ohrozil zdroj informací nebo by zahrnoval použití 
utajovaných informací o specifických zpravodajských činnostech;

b) evropský předávací příkaz se týká trestného činu, který byl údajně spáchán 
mimo území vydávajícího státu a zcela nebo zčásti na území vykonávajícího 
státu a čin, pro nějž byl certifikát EPOC vydán, nenaplňuje skutkovou 
podstatu trestného činu podle práva vykonávajícího státu;(c) čin, pro 
nějž byl certifikát EPOC vydán, nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu 
podle práva vykonávajícího státu s výjimkou případů, kdy se jedná o trestný 
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čin spadající do kategorií trestných činů uvedených v příloze IIIa, jak uvedl 
vydávající orgán v certifikátu EPOC, je-li ve vydávajícím státě trestán odnětím 
svobody nebo ochranným opatřením s horní hranicí trestní sazby v délce 
nejméně tří let;

d) výkon evropského předávacího příkazu je podle práva vykonávajícího státu 
omezen na seznam nebo kategorii trestných činů nebo na trestné činy, za něž 
lze uložit delší trest, nebo

e) splnění evropského předávacího příkazu by bylo v rozporu s příslušnými 
právními předpisy třetí země, která zakazuje sdělení dotčených údajů.

3. Odst. 2 písm. e) se použije v souladu s postupem stanoveným v článku 14a.

4. Pokud se evropský předávací příkaz týká trestného činu souvisejícího s daněmi nebo 
poplatky či celními a devizovými záležitostmi,  vykonávající orgán neodmítne uznání 
nebo výkon se zdůvodněním, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají 
tentýž druh daně či poplatku nebo  neobsahují daňová, celní a devizová ustanovení, 
téhož druhu, jako právní předpisy vydávajícího státu.

5. Než se vykonávající orgán v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku 
rozhodne zcela nebo částečně neuznat evropský předávací příkaz nebo odmítnout 
jeho výkon, konzultuje jakýmikoli vhodnými prostředky s vydávajícím orgánem a 
v případě potřeby vydávající orgán požádá, aby neprodleně poskytl veškeré nezbytné 
informace.

6. V případě uvedeném v odst. 1 písm. d) a je-li k odnětí výsady nebo imunity zmocněn 
orgán vykonávajícího státu, vykonávající orgán jej požádá, aby tuto pravomoc 
neprodleně uplatnil. Je-li k odnětí výsady nebo imunity zmocněn orgán jiného státu 
nebo mezinárodní organizace, je na vydávajícím orgánu, aby dotyčný orgán požádal 
o uplatnění této pravomoci.

7. Vykonávající orgán informuje vydávající orgán o uplatnění některého z důvodů 
k  neuznání nebo odmítnutí výkonu uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku 
prostřednictvím formuláře v příloze III.

Článek 11 
Informace o uživateli a důvěrnost

1. Poskytovatel služeb bez zbytečného odkladu informuje osobu, o jejíž údaje je žádáno. 
Poskytovatel služeb přijme nezbytná nejmodernější provozní a technická opatření, 
aby zajistil důvěrnost, utajení a integritu certifikátu EPOC nebo EPOC-PR a údajů 
předaných nebo uchovaných.

1a. Pokud je to nezbytné a přiměřené, může vydávající orgán na základě soudního 
příkazu a při zohlednění dopadu opatření na základní práva osoby, o jejíž údaje je 
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žádáno, a s cílem zabránit narušení příslušného trestního řízení nebo chránit 
základní práva jiné osoby požádat poskytovatele služeb, aby neinformoval osobu, o 
jejíž údaje je žádáno. Takový příkaz je řádně odůvodněný, stanoví dobu trvání 
povinnosti mlčenlivosti a podléhá pravidelnému přezkumu.

2. Pokud vydávající orgán požádal adresáty, aby na základě soudního příkazu 
neinformovali osobu, o jejíž údaje je žádáno, informuje vydávající orgán osobu, o jejíž 
údaje je žádáno certifikátem EPOC nebo EPOC-PR, bez zbytečného odkladu o 
předání či uchování údajů. Tyto informace mohou být pozdrženy tak dlouho, jak to 
bude nezbytné a přiměřené k tomu, aby nedošlo k narušení příslušného trestního řízení, 
s ohledem na práva podezřelého a obviněného, aniž jsou dotčena práva na obhajobu 
a účinnou právní ochranu.

3. Při informování této osoby uvede vydávající orgán jakékoli opravné prostředky 
uvedené v článku 17.

Článek 11a
Omezení týkající se použití získaných informací

Elektronické informace získané v souladu s tímto nařízením nelze použít za účelem jiných 
řízení, než jsou ta, k nimž byly získány v souladu s tímto nařízením, s výjimkou situací 
bezprostředního ohrožení života nebo tělesné integrity osoby. 

Článek 11b
Výmaz elektronických informací

1. Elektronické informace, které byly shromážděny v rozporu s tímto nařízením, musí 
být bez zbytečného odkladu vymazány.

2. Elektronické informace, které již nejsou nezbytné pro žádnou fázi řízení, pro které 
byly předány nebo uchovány, ani pro případná odvolání, jsou bez zbytečného 
odkladu vymazány s výjimkou případů, kdy by měly dopad na právo podezřelé nebo 
obviněné osoby na obhajobu. Je stanoven pravidelný přezkum potřeby uchovávat 
elektronické informace.

3. Osoba, o jejíž údaje je žádáno, je o výmazu bez zbytečného odkladu informována.

Článek 11c

Přípustnost elektronických informací v soudních řízeních

Elektronické informace, které byly získány v rozporu s tímto nařízením, včetně případů 
nesplnění kritérií stanovených v tomto nařízení, nejsou u soudu přípustné. U soudu nejsou 
přípustné ani elektronické informace, které byly získány před uplatněním některého 
z důvodů pro neuznání, jež jsou uvedeny v článku 10a (nový).

Článek 12
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Náhrada nákladů

Vydávající stát uhradí odůvodněné náklady poskytovatele služeb spojené s výkonem 
evropského předávacího příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu, jestliže o to 
poskytovatel služeb požádá. Z praktických důvodů může poskytovatel služeb požádat o 
náhradu svých nákladů vykonávající stát. V případě, že si poskytovatel služeb zvolí 
vykonávající stát, vydávající stát vykonávajícímu státu tyto náklady uhradí. Členské státy 
informují Komisi o pravidlech pro úhradu nákladů a Komise je zveřejní.

Kapitola 3: Sankce, přezkumné řízení a právní prostředky

Článek 13

Sankce

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné na porušení povinností podle 
článků 8a, 9, 10 a 11 tohoto nařízení, pokud jde o poskytovatele služeb na jejich 
území, a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich provedení. Sankce 
stanovené vnitrostátními předpisy členských států musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy neprodleně uvědomí o takových pravidlech a takových 
opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto 
pravidel nebo opatření.

1a. Aniž jsou dotčeny povinnosti v oblasti ochrany údajů, poskytovatelé služeb neručí 
v členských státech za důsledky vyplývající z vyhovění certifikátům EPOC nebo 
EPOC-PR.

Článek 14 

Vymáhací postup

1. Pokud poskytovatel služeb nevyhoví certifikátu EPOC ve lhůtě nebo certifikátu 
EPOC-PR, aniž uvede důvody, a pokud vykonávající orgán neuplatnil některý 
z důvodů pro neuznání nebo odmítnutí výkonu příkazu podle článku 10a, může 
vydávající orgán příslušný orgán ve vykonávajícím státě požádat, aby vymáhal 
evropský předávací příkaz nebo evropský uchovávací příkaz ▌. 

2. ▐

3. ▌Vykonávající orgán formálně požádá poskytovatele služeb, aby splnil příslušnou 
povinnost, přičemž ho informuje o možnosti podat odpor proti výkonu tím, že uplatní 
důvody uvedené v článcích 8a, 9 a 10, a rovněž aby respektoval použitelné sankce pro 
případ nesplnění povinnosti, a stanoví lhůtu pro splnění nebo odpor.
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4. ▐

5. ▐ 

6. V případě námitky poskytovatele služeb rozhodne vykonávající orgán, zda vymáhat 
nebo neuznat příkaz na základě informací poskytnutých poskytovatelem služeb a 
v případě potřeby na základě doplňujících informací získaných od vydávajícího 
orgánu v souladu s odstavcem 7. Vykonávající orgán o svém rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu uvědomí poskytovatele služeb a vydávající orgán. 

7. ▐
8. ▐

9. Získá-li vykonávající orgán údaje od poskytovatele služeb, zašle je bez zbytečného 
odkladu vydávajícímu orgánu. 

10. V případě, že poskytovatel služeb nesplní své povinnosti, uloží vykonávající orgán 
sankci v souladu s článkem 13. Proti rozhodnutí ukládajícímu sankci je k dispozici 
účinný opravný prostředek.

Článek 14a

Přezkumné řízení v případě povinností, které jsou v rozporu s právními předpisy 
třetí země

1. Pokud se poskytovatel služeb nebo vykonávající orgán domnívá, že vyhovění 
evropskému předávacímu příkazu nebo evropskému uchovávacímu příkazu by bylo 
v rozporu s použitelnými právními předpisy třetí země zakazujícími zveřejnění 
dotčených údajů, informuje bez zbytečného odkladu a nejpozději do deseti dnů od 
obdržení příkazu vydávající orgán a příslušné adresáty. V takovém případě se 
provádění příkazu pozastaví.

2. Toto oznámení zahrnuje všechny relevantní údaje o právním předpisu třetí země, jeho 
použitelnosti v daném případě a povaze rozporné povinnosti.

3. Příslušný orgán vydávajícího státu provede přezkum evropského předávacího příkazu 
nebo evropského uchovávacího příkazu a do deseti dnů od obdržení oznámení 
informuje adresáty na základě následujících kritérií:

a. zájmy chráněné příslušným právním předpisem třetí země, včetně základních 
práv a dalších zájmů na tom, aby se zabránilo sdělení údajů, zejména zájmy 
národní bezpečnosti této třetí země;

b. míra spojení trestní věci, pro kterou byl příkaz vydán, s jurisdikcí vydávajícího 
státu a třetí země, vyplývající zejména z:

i. umístění, státní příslušnosti a bydliště osoby, jejíž údaje jsou žádány, 
anebo umístění, státní příslušnost a bydliště oběti/obětí;

ii. místa, kde byl daný trestný čin spáchán;

c. míry propojení mezi poskytovatelem služeb a dotčenou třetí zemí; 
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d. zájmu vydávajícího státu na získání dotčených elektronických informací 
s ohledem na závažnost trestného činu a důležitosti rychlého získání 
elektronických informací;

e. možných důsledků pro adresáty, kteří splní evropský předávací příkaz nebo 
evropský uchovávací příkaz, včetně sankcí, které mohou být uloženy 
poskytovatelům služeb podle práva třetí země.

4. Vydávající orgán do deseti dnů od obdržení oznámení evropský předávací příkaz 
stáhne, potvrdí jeho oprávněnost nebo jej změní, aby tak uplatnil tato kritéria. Za 
tímto účelem může vydávající orgán v souladu se směrnicí (EU) 2016/680 požadovat 
od příslušného orgánu třetí země objasnění týkající se použitelného práva, pokud to 
nenarušuje lhůty stanovené v tomto nařízení. V případě stažení o tom vydávající orgán 
neprodleně informuje adresáty.

5. Pokud vydávající orgán rozhodne potvrdit oprávněnost příkazu, informuje o svém 
rozhodnutí adresáty. Po řádném zohlednění rozhodnutí vydávajícího orgánu a po 
konzultacích s příslušným orgánem třetí země vedených v souladu se směrnicí (EU) 
2016/680, pokud to nenarušuje lhůty stanovené v tomto nařízení, přijme vykonávající 
orgán konečné rozhodnutí na základě kritérií uvedených v odstavci 3, a to do deseti 
dnů od obdržení rozhodnutí vydávajícího orgánu, a informuje o tomto svém 
konečném rozhodnutí poskytovatele služeb a příslušný orgán třetí země. 

6. Poskytovatel služeb uchovává požadované údaje po dobu trvání postupu uvedeného 
v článku 14a.

Článek 15 

▐

Článek 16

▐

Článek 17

Účinná právní ochrana

1. Osoby, jejichž údaje byly žádány prostřednictvím evropského předávacího příkazu 
nebo evropského uchovávacího příkazu, mají právo na účinnou právní ochranu proti 
takovým příkazům, aniž jsou dotčeny prostředky právní ochrany dostupné podle 
směrnice (EU) 2016/680 a nařízení (EU) 2016/679.

2. ▐

3. Toto právo na účinnou právní ochranu se uplatňuje u soudu ve vydávajícím státě 
nebo ve vykonávajícím státě v souladu s vnitrostátním právem a zahrnuje možnost 
napadnout zákonnost opatření, včetně jeho nezbytnosti a přiměřenosti.
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3a. Podstatné důvody pro vydání evropského předávacího příkazu nebo evropského 
uchovávacího příkazu musí být napadeny ve vydávajícím státě, aniž jsou dotčeny 
záruky základních práv ve vykonávajícím státě.

4. Aniž je dotčen článek 11, přijmou vydávající a vykonávající orgán vhodná opatření 
k tomu, aby zajistily včasné poskytnutí informací o možnostech právní ochrany podle 
vnitrostátního práva a její účinné uplatnění, včetně informací o tom, kdy lze tuto 
právní ochranu použít.

5. Uplatňují se zde stejné lhůty nebo jiné podmínky pro uplatnění právní ochrany 
v obdobných vnitrostátních případech, a to způsobem, který zaručuje dotčeným 
osobám účinné využití této ochrany.

6. ▐

Článek 18
▐

Kapitola 5: Závěrečná ustanovení 

Článek 19

Monitorování a podávání zpráv

1. Nejpozději do ... [datum použitelnosti tohoto nařízení] zřídí Komise podrobný 
program pro monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení. Program 
monitorování stanoví prostředky a intervaly shromažďování údajů a dalších 
potřebných informací. Specifikuje opatření, která mají být přijata Komisí a členskými 
státy při shromažďování a analýze údajů a dalších informací.

2. Členské státy sbírají v každém případě statistické údaje a vedou souhrnné statistiky 
příslušných orgánů. Shromážděné údaje za předchozí kalendářní rok se každý rok 
zasílají Komisi do 31. března a obsahují:

a) počet vydaných certifikátů EPOC a EPOC-PR podle typu požadovaných údajů, 
adresátů a situace (naléhavý případ či nikoli);

aa) počet certifikátů EPOC vydaných v rámci odchylek v naléhavých případech, 
včetně podrobností o okolnostech a možných výsledcích; 

ab) počet certifikátů EPOC a EPOC-PR vydaných s využitím možnosti 
vydávajícího orgánu požádat poskytovatele služeb, aby upustil od 
informování osoby, o jejíž údaje je žádáno podle čl. 11 odst. 1a, včetně 
informací o okolnostech a možných pozdějších informací podle čl. 11 odst. 
2;
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b) počet splněných a nesplněných certifikátů EPOC a EPOC-PR podle typu 
požadovaných údajů, adresátů a situace (naléhavý případ či nikoli);

ba) počet certifikátů EPOC a EPOC-PR, které byly zamítnuty, podle typu 
požadovaných údajů, adresátů, situace (naléhavý případ či nikoli) a 
uvedeného důvodu pro neuznání nebo odmítnutí výkonu;

c) u splněných certifikátů EPOC průměrnou dobu pro získání požadovaných 
údajů od okamžiku jeho vydání do okamžiku získání údajů podle typu 
požadovaných údajů, adresátů a situace (naléhavý případ či nikoli);

ca) u splněných certifikátů EPOC-PR průměrnou dobu trvání příslušného 
postupu k certifikátu EPOC po certifikátu EPOC-PR, a to od okamžiku 
vydání certifikátu EPOC-PR do okamžiku vydání certifikátu EPOC, podle 
typu požadovaných údajů a adresátů;

d) ▐;

e) počet právních prostředků uplatněných proti evropským předávacím příkazům 
a evropským uchovávacím příkazům ve vydávajícím státě a ve vykonávajícím 
státě podle typu požadovaných údajů;

f) sankce uložené v souladu s článkem 13 podle typu požadovaných údajů, 
adresátů, situace (naléhavý případ či nikoli) a výše sankcí;

g) přehled nákladů, o jejichž náhradu žádají poskytovatelé služeb v souvislosti 
s výkonem certifikátu EPOC nebo EPOC-PR, a nákladů uhrazených 
vydávajícími orgány;

h) počet zahájených vymáhacích postupů podle typu požadovaných údajů, 
adresátů, situace (naléhavý případ či nikoli) a konečného výsledku.

2a. Komise do 30. června každého roku zveřejní zprávu obsahující údaje uvedené 
v odstavci 2, a to v souhrnné podobě s rozdělením podle členských států.

Článek 20

▐

Článek 21

▐

Článek 22

Oznámení

1. Do ... [12 měsíců před datem použitelnosti tohoto nařízení] sdělí každý členský stát 
Komisi:
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a) orgány, které jsou v souladu s vnitrostátním právem příslušné v souladu s článkem 4 
k vydávání a/nebo potvrzování evropských předávacích příkazů a evropských 
uchovávacích příkazů;

b) vykonávající orgán, jemuž je certifikát EPOC nebo EPOC-PR předán k výkonu 
nebo vymáhání evropských předávacích příkazů a evropských uchovávacích příkazů;

ba) prostředky a technická rozhraní, která mají příslušné orgány k dispozici 
k přijímání předaných údajů nebo přístupu k nim, aby byly propojeny se systémem 
uvedeným v článku 7a, pokud poskytovatelé služeb nebo členské státy již zavedly 
zvláštní systémy nebo jiné bezpečné kanály pro vyřizování žádostí o údaje za 
účelem vymáhání práva; 

c) ▐

1a. Do téhož data poskytovatelé služeb s provozovnami ve více než jednom členském 
státě sdělí Komisi místo jejich hlavní provozovny v Unii.

2. Komise zveřejní informace, které obdrží podle tohoto článku, buď na zvláštní webové 
stránce, nebo na webové stránce Evropské soudní sítě podle článku 9 rozhodnutí Rady 
2008/976/SVV21.

Článek 23

Vztah k evropským vyšetřovacím příkazům a postupům vzájemné právní pomoci

Orgány členských států mohou i nadále vydávat evropské vyšetřovací příkazy v souladu se 
směrnicí 2014/41/EU nebo používat stávající postupy vzájemné právní pomoci ke 
shromažďování elektronických informací, které by spadaly též do oblasti působnosti tohoto 
nařízení. 

Článek 24

Hodnocení

Nejpozději do [dva roky od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení 
tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho fungování, která 
zhodnotí zejména počet případů, v nichž byla využita odchylka v naléhavých případech 
podle čl. 9 odst. 2 a odchylka ze zásady týkající se informací o uživateli podle článku 11. 
▌Zprávu doplní posouzení fungování společného evropského systému výměny a posouzení 
fungování nařízení ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU. 
Toto hodnocení bude provedeno v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy. 
Členské státy poskytnou Komisi informace potřebné pro vypracování zmíněné zprávy.

21 Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti (Úř. věst. L 348, 
24.12.2008, s. 130).
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Článek 25

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Použije se od [18 měsíců po vstupu v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu 
se Smlouvami.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda
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PŘÍLOHA I

CERTIFIKÁT EVROPSKÉHO PŘEDÁVACÍHO PŘÍKAZU (EPOC) PRO
PŘEDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ

Podle nařízení (EU)...1 musí být certifikát evropského předávacího příkazu (dále jen „EPOC“) 
adresován přímo a současně poskytovateli služeb a vykonávajícímu orgánu ▌za účelem 
provedení ▌certifikátu EPOC. Nejsou-li údaje předány, musí adresát po obdržení certifikátu 
EPOC uchovat požadované údaje, ledaže mu informace v certifikátu EPOC neumožňují tyto 
údaje identifikovat. Uchovávání trvá až do předání údajů nebo až do té doby, kdy vydávající 
orgán nebo případně vymáhající orgán sdělí, že již není nutné údaje uchovávat a předat.
Adresáti musí přijmout opatření nezbytná k zajištění důvěrnosti certifikátu EPOC a předaných 
nebo uchovaných údajů.

ODDÍL A:
Vydávající stát: ………………………………………………………………………………….
Pozn.: údaje o vydávajícím orgánu se uvádějí na konci (oddíly E a F)
Adresáti (zaškrtněte prosím příslušné políčko):
– poskytovatel služby, případně jeho právní zástupce:
– vykonávající orgán
           
ODDÍL B: Lhůty
Požadované údaje musí být předány (zaškrtněte příslušné políčko a v případě potřeby vyplňte):
□ nejpozději do 10 dnů, pokud vykonávající orgán neuvedl žádný z důvodů pro neuznání nebo 
odmítnutí výkonu;
□ nejpozději do 16 hodin v naléhavém případě, pokud vykonávající orgán neuvedl žádný 
z důvodů pro neuznání nebo odmítnutí výkonu;
– bezprostřední ohrožení života člověka nebo jeho tělesné integrity. Odůvodnění:
▐ 

ODDÍL C: Informace pro uživatele
Vezměte na vědomí, že (zaškrtněte, je-li to relevantní):
□ poskytovatel služby nesmí informovat osobu, jejíž údaje jsou prostřednictvím certifikátu 
EPOC-PR žádány na základě soudního příkazu. Odůvodnění:

ODDÍL D: Elektronické informace, které mají být předány

i) Tento certifikát EPOC se týká (zaškrtněte příslušné políčko či políčka):
□ údajů o účastníkovi ▌:
□ jméno, bydliště, datum narození, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a další 
relevantní informace týkající se totožnosti uživatele/účastníka
□ datum a čas první registrace, typ registrace, kopie smlouvy, způsob ověření totožnosti během 
registrace, kopie dokumentů předložených účastníkem
□ typ služby, včetně identifikátoru (telefonní číslo, ▌číslo SIM karty, adresa MAC) a 
přidruženého (přidružených) zařízení
□ informace o profilu (uživatelské jméno, profilová fotografie)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0225#footnote2
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□ údaje o potvrzení využívání služby, např. alternativní e-mailová adresa poskytnutá 
uživatelem/účastníkem
▐ 
□ kódy PUK
□ IP adresa pouze za účelem identifikace uživatele: 
– IP adresa
– záznamy/logy o připojení IP pro účely identifikace
□ údajů o provozu ▌:
a) u (mobilních) telefonů:
□ odchozí (A) a příchozí (B) identifikátory (telefonní číslo, IMSI, IMEI)
□ čas a trvání připojení
□ pokusy o volání
□ ID základnové stanice, včetně zeměpisných informací (souřadnice X/Y), v době začátku a 
ukončení spojení
□ použitý nositel / telefonní služba (např. UMTS, GPRS)
b) u internetu:
□ informace o směrování (zdrojová IP adresa, cílová IP adresa či adresy, číslo či čísla portu, 
prohlížeč, ▌ ID zprávy)
□ ID základnové stanice, včetně zeměpisných informací (souřadnice X/Y), v době začátku a 
ukončení spojení
□ objem dat
c) u hostingu:
□ soubory logů
□ tikety
□ historie nákupů
– historie dobíjení zůstatku předplacené služby
▐
□ údajů o obsahu ▌:
– seznamy kontaktních osob
□ výpis (webové) poštovní schránky
□ výpis on-line úložiště (data vygenerovaná uživatelem)
□ výpis stránek
□ log/záloha zpráv
□ výpis hlasových zpráv
□ obsah serveru
□ záloha zařízení
ii) Další informace pro provedení certifikátu EPOC:
   IP adresa:…..………………………………………………………………...
   Telefonní číslo:….…………………………………………………………...
   E-mailová adresa:………………………………………………………........
   Číslo IMEI:….…………………………………………………………….....
   Adresa MAC:…………………………………………………………….......
   Osoba (osoby), jejíž údaje jsou požadovány: …………………………….....
   Název služby: ……………………………………………………………….
   Jiné: …………………………………………………………………………

iii) ▌Požadované časové rozpětí, které má být předáno:
……..…………………………………………………………………………………………….
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iv) Vezměte na vědomí, že (zaškrtněte, je-li to relevantní):
□ požadované údaje byly uchovány v souladu s dřívější žádostí o uchování, kterou vydal 
….…..… (uveďte orgán a případně datum předložení žádosti a referenční číslo) a předložil 
subjektu …..… (uveďte adresáty, na něž byla žádost předána, a případně referenční číslo 
přidělené adresátem)

v) Povaha a právní kvalifikace trestného činu (činů), v souvislosti s nímž je certifikát EPOC 
vydáván, a příslušná ustanovení zákona/zákoníku:
……………………………………………..……………………………….……………………
Tento certifikát EPOC se vydává pro údaje o provozu a/nebo obsahu a týká se (zaškrtněte 
případně příslušné políčko či políčka):
    trestného činu (činů) postihnutelného ve vydávajícím státě trestem odnětí svobody s horní 
hranicí sazby nejméně 3 let
následujících trestných činů, pokud jsou zcela nebo zčásti páchány pomocí informačního 
systému
trestného činu (činů) definovaného v článcích 3, 4 a 5 rámcového rozhodnutí Rady 
2001/413/SVV
trestného činu (činů) definovaného v článcích 3 až 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/93/EU
trestného činu (činů) definované v článcích 3 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/40/EU;
trestných činů definovaných v článcích 3 až 12 a článku 14 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2017/541/EU

vi) Vezměte na vědomí, že (zaškrtněte, je-li to relevantní):
Žádané údaje jsou uchovávány nebo zpracovávány jako součást infrastruktury poskytované 
poskytovatelem služeb společnosti nebo jinému subjektu mimo fyzických osob a tento certifikát 
EPOC je adresován poskytovateli služeb, jelikož vyšetřovací opatření adresovaná společnosti 
nebo subjektu nejsou vhodná, zejména proto, že by mohla ohrozit vyšetřování.

vii) Jakékoli další relevantní informace:
………………………………………….……………………………….………………………

ODDÍL E: Údaje o orgánu, který vydal certifikát EPOC
Druh orgánu, který vydal tento certifikát EPOC (zaškrtněte příslušné políčko):
□ soudce, soud nebo vyšetřující soudce
□ státní zástupce (u údajů o účastníkovi a IP adresách pouze za účelem určení totožnosti 
konkrétních osob)
□ státní zástupce (u údajů o provozu a obsahu) → vyplňte i oddíl (F)
□ jakýkoli jiný příslušný orgán definovaný vydávajícím státem → vyplňte i oddíl (F)
Údaje o vydávajícím orgánu a/nebo jeho zástupci, který osvědčuje, že obsah certifikátu EPOC 
je přesný a správný:
Název orgánu:…………………………………………..…………………………………......... 
Jméno jeho zástupce:…………………………………………..………………………………..
Postavení (titul/hodnost):…………………………………………..…………………………....
Č. spisu:…………………………………………..…………………………………..................
Adresa:…………………………………………..…………………………………....................
Tel. č.: (číslo země) (směrové číslo)…………………………………………..………...............
Fax č.: (číslo země) (směrové číslo)…………………………………………..…………...........
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E-mail:………………………………………………………………………………..………….
Datum:    ………………………………………………………………………………….…......
Úřední razítko (existuje-li) a podpis:…………………………………………..……………

ODDÍL F: Údaje o orgánu, který potvrdil certifikát EPOC
Druh orgánu, který potvrdil tento certifikát EPOC (zaškrtněte příslušné políčko, je-li to relevantní):
□    soudce, soud nebo vyšetřující soudce
□ státní zástupce (u údajů o účastníkovi a IP adresách pouze za účelem určení totožnosti 
konkrétních osob)
Údaje o potvrzujícím orgánu a/nebo jeho zástupci, který osvědčuje, že obsah certifikátu EPOC je 
přesný a správný:
Název orgánu:…………………………………………..…………………………………........
Jméno jeho zástupce:…………………………………………..……………………………….
Postavení (titul/hodnost):………………………………………………………..…….…..........
Č. spisu:…………………………………………..………………………………….................
Adresa: ……………………………………………………...……………………..…………..
Tel. č.: (číslo země) (směrové číslo)………………………………………………………..….
Fax č.: (číslo země) (směrové číslo)………………………………………………………..…..
E-mail:………………………………………………………………………………..………...
Datum:    ……………………………………………………………………….……………….
Úřední razítko (existuje-li) a podpis:………………………………………………………..….

ODDÍL G: Předání údajů a kontaktní údaje
i) Orgán, jemuž se údaje předávají (v případě potřeby zaškrtněte a vyplňte):
□    vydávající orgán,
□    potvrzující orgán
□    jiný příslušný orgán definovaný vydávajícím státem:…...............................
ii) Orgán / kontaktní místo, které lze kontaktovat v případě dotazů týkajících se provádění 
certifikátu EPOC:….................................................................................................................
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PŘÍLOHA II

CERTIFIKÁT EVROPSKÉHO UCHOVÁVACÍHO PŘÍKAZU (EPOC-PR) PRO
UCHOVÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ

Podle nařízení (EU)...2 musí být certifikát evropského uchovávacího příkazu (EPOC-PR) 
adresován přímo a současně poskytovateli služeb (nebo případně jeho právnímu zástupci) a 
vykonávajícímu orgánu za účelem provedení certifikátu EPOC-PR. ▌Uchování skončí po 60 
dnech, pokud vydávající orgán nepotvrdí, že byla podána následná žádost o předání. Potvrdí-li 
vydávající orgán v této lhůtě 60 dnů, že následná žádost o předání byla podána, musí adresát 
uchovat údaje tak dlouho, jak to bude nutné k předání údajů, jakmile je následná žádost o 
předání doručena.
Adresáti musí přijmout opatření nezbytná k zajištění důvěrnosti certifikátu EPOC-PR a 
uchovaných nebo předaných údajů.
   
ODDÍL A:
Vydávající stát: ………………………………………………………………………………
   Pozn.: údaje o vydávajícím orgánu se uvádějí na konci (oddíly D a E)
Adresáti (zaškrtněte příslušné políčko a vyplňte):
– poskytovatel služby, případně jeho právní zástupce: ...
– vykonávající orgán: ...
       
ODDÍL B: Informace pro uživatele
Vezměte na vědomí, že (zaškrtněte, je-li to relevantní):
□ poskytovatel služby nesmí informovat osobu, jejíž údaje jsou prostřednictvím certifikátu 
EPOC-PR žádány na základě soudního příkazu. Odůvodnění:

ODDÍL C: Elektronické informace, které mají být uchovány
i) Certifikát EPOC-PR se týká (zaškrtněte příslušné políčko či políčka):
□ údajů o účastníkovi ▌:
□ jméno, bydliště, datum narození, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a další 
relevantní informace týkající se totožnosti uživatele/účastníka
□ datum a čas první registrace, typ registrace, kopie smlouvy, způsob ověření totožnosti během 
registrace, kopie dokumentů předložených účastníkem
□ typ služby, včetně identifikátoru (telefonní číslo, ▌ číslo SIM karty, adresa MAC) a 
přidruženého (přidružených) zařízení
□ informace o profilu (uživatelské jméno, profilová fotografie)
□ údaje o potvrzení využívání služby, např. alternativní e-mailová adresa poskytnutá 
uživatelem/účastníkem
▐ 
□ kódy PUK
□ IP adresy pouze za účelem identifikace uživatele:

- IP adresa
- záznamy/logy o připojení IP pro účely identifikace

▐ 
□ údajů o provozu ▌:
a) u (mobilních) telefonů:
□ odchozí (A) a příchozí (B) identifikátory (telefonní číslo, IMSI, IMEI)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0225#footnote3
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□ čas a trvání připojení
□ pokusy o volání
□ ID základnové stanice, včetně zeměpisných informací (souřadnice X/Y), v době začátku a 
ukončení spojení
□ použitý nositel / telefonní služba (např. UMTS, GPRS)
b) u internetu:
□ informace o směrování (zdrojová IP adresa, cílová IP adresa či adresy, číslo či čísla portu, 
prohlížeč, ▌ ID zprávy)
□ ID základnové stanice, včetně zeměpisných informací (souřadnice X/Y), v době začátku a 
ukončení spojení
□ objem dat
c) u hostingu:
□ soubory logů
□ tikety
□ historie nákupů
□ jiné údaje o provozu ▌:
□ historie dobíjení zůstatku předplacené služby
▌údajů o obsahu ▌:
– seznamy kontaktních osob
□ výpis (webové) poštovní schránky
□ výpis on-line úložiště (data vygenerovaná uživatelem)
□ výpis stránek
□ log/záloha zpráv
□ výpis hlasových zpráv
□ obsah serveru
□ záloha zařízení
   
ii) Další informace pro provedení certifikátu EPOC-PR:
   IP adresa:……………………………………………………….…..……………...........
   Telefonní číslo:……………………………………………………….…..……………..
   E-mailová adresa:……………………………………………………….…..…………..
   Číslo IMEI:……………………………………………………….…..…………….......
   Adresa MAC:……………………………………………………….…..……………....
   Osoba (osoby), jejíž údaje jsou požadovány:……………………………………..........
   Název služby: ………………………………………………………………................
   Jiné: ………………………………………………………….……………………......

iii) ▌Požadované časové rozpětí, které má být uchováno;
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Povaha a právní kvalifikace trestného činu (činů), pro něž je certifikát EPOC-PR vydáván, 
a příslušná ustanovení zákona/zákoníku:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

v) Jakékoli další relevantní informace:
…………………………………………………………………………………………………..

ODDÍL D: Údaje o orgánu, který vydal certifikát EPOC-PR
Druh orgánu, který vydal tento certifikát EPOC-PR (zaškrtněte příslušné políčko):



RR\1220560CS.docx 53/59 PE642.987v02-00

CS

□    soudce, soud nebo vyšetřující soudce
□    státní zástupce
□    jakýkoli jiný příslušný orgán definovaný právem vydávajícího státu → vyplňte i oddíl (E)
Údaje o vydávajícím orgánu a/nebo jeho zástupci, který osvědčuje, že obsah certifikátu EPOC-
PR je přesný a správný:
Název orgánu:…………………………………………..…………………………………........
Jméno jeho zástupce:…………………………………………..……………………………….
Postavení (titul/hodnost):…........................................................................................................
Č. spisu:…………………………………………..………………………………….................
Adresa:…………………………………………..…………………………………..................
Tel. č.: (číslo země) (směrové číslo)….......................................................................................
Fax č.: (číslo země) (směrové číslo)……………………………….……………………..........
E-mail:………………………………………………………………………………..………..
Datum:    ………………………………………………………………………………………
Úřední razítko (existuje-li) a podpis:……………………………….……………………........

ODDÍL E: Údaje o orgánu, který potvrdil certifikát EPOC-PR
Druh orgánu, který potvrdil tento certifikát EPOC-PR (zaškrtněte příslušné políčko):
□    soudce, soud nebo vyšetřující soudce
□    státní zástupce
Údaje o potvrzujícím orgánu a/nebo jeho zástupci, který osvědčuje, že obsah certifikátu EPOC-
PR je přesný a správný:
Název orgánu:…………………………………………..………………………………….......
Jméno jeho zástupce:…………………………………………..……………………………….
Postavení (titul/hodnost):…........................................................................................................
Č. spisu:…………………………………………..…………………………………................
Adresa: ………………………………………………………………………………………..
Tel. č.: (číslo země) (směrové číslo)….....................................................................................
Fax č.: (číslo země) (směrové číslo)…………………………………..……………………....
E-mail:………………………………………………………………………………..……….
Datum:    ……………………………………………………………………………………...
Úřední razítko (existuje-li) a podpis:…………………………………..……………………...

ODDÍL F: Kontaktní údaje
Orgán, který lze kontaktovat v případě dotazů týkajících se provádění certifikátu EPOC-PR: 
………………………………………………………………………………………………



PE642.987v02-00 54/59 RR\1220560CS.docx

CS

PŘÍLOHA III

INFORMACE O NEMOŽNOSTI PROVÉST CERTIFIKÁT EPOC / EPOC-PR NEBO O 
NEUZNÁNÍ CERTIFIKÁTU EPOC

ODDÍL A:
Následující informace se týkají:
□   evropského předávacího příkazu (EPOC)
□   evropského uchovávacího příkazu (EPOC-PR)

ODDÍL B:
Adresáti certifikátu EPOC / EPOC-PR:
– poskytovatel služby, případně jeho právní zástupce: ...
– vykonávající orgán: ...
Orgán, který vydal certifikát EPOC / EPOC-PR: ……………………………..…………………
Případně orgán, který certifikát EPOC / EPOC-PR potvrdil: ………………………………......

ODDÍL C:
Spisová značka adresáta certifikátu EPOC / EPOC-PR: ……………………….……………....
Spisová značka vydávajícího orgánu: …………………………………………………………..
Případně spisová značka potvrzujícího orgánu:……………………….………………..............
Datum předání certifikátu EPOC / EPOC-PR: ………………...…………………....................

ODDÍL D: Důvody nemožnosti provést certifikát EPOC / EPOC-PR

i) Certifikát EPOC / EPOC-PR nelze provést nebo ho nelze provést v požadované lhůtě 
z následujícího důvodu (důvodů):
□    certifikát EPOC / EPOC-PR je neúplný
□    certifikát EPOC / EPOC-PR obsahuje zjevné chyby týkající se formy nebo obsahu
□    certifikát EPOC / EPOC-PR neobsahuje dostatečné informace
□    vyšší moc nebo faktická nemožnost vyplývající z okolností nezaviněných adresátem či 
poskytovatelem služeb
□    evropský předávací příkaz nebyl vydán nebo potvrzen vydávajícím orgánem, jak je 
stanoveno v článku 4 nařízení (EU)...
□    evropský uchovávací příkaz nebyl vydán nebo potvrzen vydávajícím orgánem, jak je 
stanoveno v článku 4 nařízení (EU)...
□    evropský předávací příkaz nebyl vydán pro trestný čin uvedený v čl. 5 odst. 4 nařízení 
(EU)...
□    poskytovatel služby nespadá do oblasti působnosti nařízení (EU)...
□    evropský předávací příkaz / evropský uchovávací příkaz se netýká údajů uložených 
poskytovatelem služeb nebo jeho jménem v době vydání certifikátu EPOC / EPOC-PR
□    na základě samotných informací obsažených v certifikátu EPOC / EPOC-PR je zjevné, že 
certifikát EPOC / EPOC-PR je očividně nepatřičný nebo přesahuje účel příkazu
□    splnění evropského předávacího příkazu nebo evropského uchovávacího příkazu by bylo 
v rozporu s příslušnými právními předpisy třetí země zakazujícími sdělení dotčených údajů.

ii) Vysvětlete dále důvody tohoto neprovedení a případně uveďte další důvody nevyjmenované 
v bodě i) tohoto oddílu:
………………………………………………………………………………………………….
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ODDÍL Da: 

Důvody pro neuznání nebo neprovedení certifikátu EPOC (zaškrtněte příslušné políčko):

U všech certifikátů EPOC: 

[ ] nejsou splněny podmínky pro vydání evropského předávacího příkazu stanovené 
v článku 5 tohoto nařízení;

[ ] výkon evropského předávacího příkazu by byl v rozporu se zásadou ne bis in 
idem;

[ ] existují závažné důvody se domnívat, že výkon evropského předávacího příkazu 
by byl neslučitelný se závazky členského státu v souladu s článkem 6 SEU a 
Listinou; 

[ ] existuje imunita či výsada nebo existují pravidla pro určování a omezování trestní 
odpovědnosti týkající se svobody tisku a svobody projevu v jiných médiích podle 
práva vykonávajícího státu, která znemožňují výkon evropského předávacího 
příkazu.

U certifikátů EPOC k údajům o provozu a obsahu: 

[ ] výkon evropského předávacího příkazu by poškodil základní zájmy národní 
bezpečnosti, ohrozil zdroj informací nebo by zahrnoval použití utajovaných 
informací týkajících specifických zpravodajských činností;

[ ] evropský předávací příkaz se týká trestného činu, který byl údajně spáchán mimo 
území vydávajícího státu a zcela nebo zčásti na území vykonávajícího státu a čin, 
pro něž byl certifikát EPOC vydán, nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu 
podle práva vykonávajícího státu;

[ ] čin, pro něž byl certifikát EPOC vydán, nenaplňuje skutkovou podstatu trestného 
činu podle práva vykonávajícího státu s výjimkou případů, kdy se jedná o trestný čin 
uvedený v kategoriích trestných činů uvedených v příloze IIIa, jak uvádí vydávající 
orgán v certifikátu EPOC, je-li ve vydávajícím státě trestán odnětím svobody nebo 
ochranným opatřením s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let;

[ ] výkon evropského předávacího příkazu je podle práva vykonávajícího státu 
omezen na seznam nebo kategorii trestných činů nebo na trestné činy, za něž lze 
uložit delší trest;

[ ] splnění evropského předávacího příkazu by bylo v rozporu s příslušnými právními 
předpisy třetí země, která zakazuje sdělení dotčených údajů.

ODDÍL E: Rozporné povinnosti vyplývající z práva třetí země
V případě rozporných povinností vyplývajících z práva třetí země uveďte následující 
informace:



PE642.987v02-00 56/59 RR\1220560CS.docx

CS

– název právního předpisu či předpisů třetí země, včetně příslušných ustanovení:
…………………………………………………………………….…………………………….
– znění příslušných ustanovení:
…………………………………………………..………………………………..…………….
– povaha rozporných povinností, včetně zájmu chráněného právním předpisem třetí země:
□ základní práva fyzických osob (upřesněte):
……………………………………………………………………………….………………....
□ základní zájmy třetí země související s národní bezpečností a obranou (upřesněte):
…………………………………………………………………………………………………..
□ jiné zájmy (upřesněte):
…………………………………………………..……………………………………………….
– vysvětlete, proč se v tomto případě uplatňuje tento právní předpis:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
– vysvětlete, proč se domníváte, že v tomto případě dochází k rozporu:
……………………………………………………………………..……………………………
– vysvětlete spojení mezi poskytovatelem služeb a dotčenou třetí zemí:
…………………………………………………………………………………….……………..
– možné důsledky nesplnění evropského předávacího příkazu pro adresáta, včetně sankcí, které 
mohou vzniknout:
……………………………………………………………………………...……………….…...

ODDÍL F: Informace, které jsou požadovány
Pro provedení certifikátu EPOC / EPOC-PR jsou od vydávajícího orgánu požadovány další 
informace (v případě potřeby vyplňte):
……………………………………………………………………………….…………………..

ODDÍL G: Uchování údajů
Požadované údaje (zaškrtněte případně příslušné políčko a vyplňte):
□    budou uchovávány po dobu pěti dnů pro vyjasnění, případně pro opravu ze strany 
vydávajícího orgánu ▌
□    nebudou předány nebo uchovány, jelikož informace uvedené v certifikátu EPOC / EPOC-
PR neumožňují jejich identifikaci
– nebudou předány, neboť existuje některý z důvodů pro neuznání nebo neprovedení. 

ODDÍL H: Údaje o poskytovateli služeb nebo případně jeho právním zástupci
Jméno poskytovatele služeb / právního zástupce:….……………….…………………………..
Jméno oprávněné osoby:….……………….…………………………........................................
Úřední razítko (existuje-li) a podpis:….……………….………………………….....................
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PŘÍLOHA IIIa

Kategorie trestných činů podle čl. 10a odst. 2 písm. c)
- účast na zločinném spolčení,
- terorismus,
- obchod s lidmi,
- pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
- nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
- nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
- korupce,
- podvody včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropské unie ve smyslu 

Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství,

- praní výnosů z trestné činnosti,
- padělání měny včetně eura,
- počítačová trestná činnost,
- trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými 

druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin,
- umožnění nedovoleného překročení státní hranice a napomáhání k nedovolenému 

pobytu na území,
- vražda, těžké ublížení na zdraví,
- nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,
- únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,
- rasismus a xenofobie,
- organizovaná nebo ozbrojená loupež,
- nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,
- podvod,
- vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
- padělání a pirátství výrobků,
- padělání veřejných listin a obchodování s nimi,
- padělání platebních prostředků,
- nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu,
- nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními materiály,
- obchod s odcizenými vozidly,
- znásilnění,
- žhářství,
- trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu,
- únos letadla nebo plavidla,
- sabotáž.
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