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Návrh

směrnice Evropského parlamentu a Rady

o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Navrhovaná směrnice má za cíl vytvořit jednotný, účinný a pružný nástroj umožňující v rámci 

trestního řízení zajistit důkazy nacházející se v jiném členském státě.

Za současné situace musí justiční orgány používat dva rozdílné režimy: jednak vzájemnou právní 

pomoc a jednak vzájemné uznávání. První režim vedl ke vzniku řady úmluv a protokolů1. Lze jej 

použít ve všech případech, bez ohledu na druh daného vyšetřovacího úkonu nebo důkazu.

Vzájemné uznávání lze naopak použít pouze pro ty části, na které se vztahuje jeden z nástrojů 

přijatých v současnosti. V současnosti existují dva nástroje pro vzájemné uznávání, které lze použít 

k zajištění důkazů: rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu 

příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (dále jen „rámcové 

rozhodnutí o příkazech k zajištění“)2 a rámcové rozhodnutí 2008/978/SVV ze dne 18. prosince 2008 

o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních 

věcech (dále jen „rámcové rozhodnutí o EDP“), které se používají pouze pro důkazy, které 

existovaly již předtím.

Řada nástrojů, které se vztahují na vzájemnou právní pomoc, a současná existence vzájemné právní 

pomoci a vzájemného uznávání vytvářejí roztříštěný přístup, který ztěžuje úlohu justičních orgánů, 

což je v rozporu s cílem, jehož by mělo být prostřednictvím vzájemného uznávání dosaženo.

Evropská rada ve Stockholmském programu přijatém dne 11. prosince 2009 rozhodla, že je třeba 

dále usilovat o zavedení komplexního systému pro zajišťování důkazů v případech, jež mají 

přeshraniční rozměr; tento systém by měl být založen na zásadě vzájemného uznávání. Evropská 

rada uvedla, že stávající nástroje v dané oblasti tvoří roztříštěný rámec a že je zapotřebí nového 

přístupu založeného na zásadě vzájemného uznávání, který však rovněž zohlední pružnost 

tradičního systému vzájemné právní pomoci.

  
1 Další podrobnosti lze nalézt v podrobném prohlášení připojeném k tomuto návrhu (dokument 

9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 2).
2 Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45.
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Evropská rada proto vyzvala k vytvoření komplexního systému, který nahradí všechny stávající 

nástroje v této oblasti, včetně rámcového rozhodnutí o evropském důkazním příkazu, a který se 

bude v co největším rozsahu vztahovat na všechny druhy důkazů, bude obsahovat lhůty pro 

vykonání a co nejvíce omezí důvody k odmítnutí.

Podrobný popis problematiky vyplývající ze stávající situace je obsažen v podrobném prohlášení 

(…/10 COPEN …), které je k tomuto návrhu připojeno. V něm jsou rovněž vysvětleny důvody, 

které ke stávajícímu návrhu vedly.

Hlavní změny, které nový nástroj přinesl, jsou:

- zjednodušení postupu vytvořením jednotného nástroje (nová směrnice), čímž se nahradí 

všechny stávající nástroje, pokud jde o zajišťování důkazů, včetně úmluv o vzájemné právní 

pomoci, rámcového rozhodnutí o příkazech k zajištění a rámcového rozhodnutí o EDP;

- zaměření se na vyšetřovací úkon (stejně jako při vzájemné právní pomoci), který má být 

vykonán, spíše než na druh důkazů, které mají být shromážděny (stejně jako v rámcovém 

rozhodnutí o EDP);

- omezení možností odmítnout vykonat nebo uznat evropský vyšetřovací příkaz;

- urychlení postupu;

- praktická zlepšení jako např. možnost pro pověřené osoby vydávajícího státu účastnit se 

výkonu evropského vyšetřovacího příkazu ve vykonávajícím státě.

KAPITOLA I: EVROPSKÝ VYŠETŘOVACÍ PŘÍKAZ

Článek 1: Definice evropského vyšetřovacího příkazu a povinnost jej vykonat

Tento článek stanoví definici evropského vyšetřovacího příkazu. Vyjasňuje skutečnost, že cílem 

evropského vyšetřovacího příkazu je především konkrétní vyšetřovací opatření. Odstavec 3 

potvrzuje význam základních práv a obecných právních zásad, jako tomu je u všech nástrojů 

vzájemného uznávání v trestních věcech.
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Článek 2: Definice

Článek 2 stanoví definici několika pojmů použitých v návrhu.

Definicí vydávajícího a vykonávajícího orgánu se zabývá čl. 2 písm. a) a b). Tento článek je třeba 

vykládat ve spojení s čl. 28 odst. 1 písm. a), podle něhož se po členských státech požaduje, aby 

sdělily orgány určené jako vydávající a vykonávající orgány, a s čl. 6 odst. 2, který stanoví možnost 

určit ústřední orgány. Ústřední orgány však mohou mít při předávání evropského vyšetřovacího 

příkazu pouze administrativní úlohu.

a) vydávající orgán: řada členských států pravděpodobně použije bod i), který stanoví, že jako orgán 

příslušný pro vydávání evropského vyšetřovacího příkazu se určí soudce, soud, vyšetřující soudce 

nebo státní zástupce. S cílem zohlednit různé vnitrostátní systémy však bod ii) umožňuje určit 

jakýkoli jiný justiční orgán, který v konkrétním případě jedná jako vyšetřující orgán v trestním 

řízení a má v daném případě pravomoc nařídit shromáždění důkazů. Členský stát může například 

určit jako vydávající orgán pro účely evropského vyšetřovacího příkazu policejní orgán, ale pouze 

pokud má tento policejní orgán pravomoc nařídit dotčený vyšetřovací úkon na vnitrostátní úrovni.

Toto řešení je v souladu se stávajícími vzájemnými právními nástroji, jakož i s rámcovým 

rozhodnutím o EDP. Uvedené rámcové rozhodnutí je však méně flexibilní, jelikož obsahuje postup 

schvalování, jehož prostřednictvím může vykonávající stát požadovat po členských státech, které 

určily jako vydávající orgány policejní orgány, aby byl EDP schválen justičním orgánem v užším 

slova smyslu (soudcem, státním zástupcem nebo vyšetřovacím soudcem). Tento postup schvalování 

je součástí dalších složitostí EDP ve srovnání se vzájemnou právní pomocí, a proto je třeba provést 

zjednodušení. Řešení předložené v návrhu směrnice je navíc v souladu se zásadou vzájemného 

uznávání.
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b) vykonávající orgán: rozhodnutí o tom, který orgán bude určen jako vykonávající orgán, je rovněž 

v rukou členských států. Členské státy však nemají při rozhodování úplnou volnost, neboť se 

požaduje, aby vykonávajícím orgánem byl orgán, který je příslušný k provedení vyšetřovacího 

úkonu uvedeného v evropském vyšetřovacím příkazu u obdobného případu na vnitrostátní úrovni.

Je-li evropský vyšetřovací příkaz vydán za účelem prohlídky určitého domu na konkrétním místě 

v členském státě A, musí být výkonným orgánem orgán, který by byl příslušný rozhodnout 

o prohlídce domu na dotčeném místě u obdobného případu na vnitrostátní úrovni.

Článek 3: Oblast působnosti evropského vyšetřovacího příkazu

Článek 3 je podstatnou částí návrhu. Jak bylo podrobně vysvětleno výše, jedním z hlavních cílů 

tohoto návrhu je usnadnit justiční spolupráci v této oblasti nahrazením všech stávajících nástrojů 

(a tedy jak nástrojů pro vzájemnou právní pomoc, tak i nástrojů vzájemného uznávání) jednotným 

rámcem. Evropský vyšetřovací příkaz se proto musí v zásadě vztahovat na všechny vyšetřovací 

úkony zaměřené na zajištění důkazů. Toto pravidlo je uvedeno v čl. 3 odst. 1.

Některé úkony však vyžadují zvláštní pravidla, s nimiž se lépe nakládá odděleně. Týká se to 

vytvoření společného vyšetřovacího týmu a shromažďování důkazů v rámci tohoto týmu (čl. 3 odst.

2 písm. a)), což je upraveno v článku 13 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné právní pomoci 

ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie1 (dále jen „úmluva EU o vzájemné právní 

pomoci z roku 2000“) a v rámcovém rozhodnutí 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 

o společných vyšetřovacích týmech2. Vytvoření týmu vyžaduje například podepsání složité dohody.

Přidanou hodnotou společného vyšetřovacího týmu při zajišťování důkazů je právě skutečnost, že 

důkazy se volně předávají v rámci týmu, což znamená, že jeho členové nepotřebují mezi sebou 

žádný evropský vyšetřovací příkaz. Výjimka rovněž zahrnuje dva druhy odposlechu 

telekomunikačních prostředků, pro něž jsou stanovena složitá pravidla v článcích 18 až 22 úmluvy 

EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000.

  
1 Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3. Viz rovněž: Důvodová zpráva, Úř. věst. C 379, 29.12.2000, 

s. 7.
2 Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1.
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Týká se to odposlechu satelitních telekomunikačních prostředků a odposlechu telekomunikačních 

prostředků s okamžitým přenosem do dožadujícího státu. Začleněním těchto pravidel do evropského 

důkazního příkazu by byla dotčena soudržnost nového rámce, což není nezbytné, jelikož tyto 

vyšetřovací úkony se od jiných velmi liší, a není proto nutné stanovit pro dožadující nebo 

vydávající orgán možnost začlenit je spolu s dalšími vyšetřovacími úkony do stejné žádosti. Při 

provádění těchto úkonů bude i nadále možné spolupracovat podle stávajících pravidel, která budou 

nahrazena pouze v rozsahu, v jakém se týkají úkonů, na něž se vztahuje evropský vyšetřovací 

příkaz (viz článek 29).

Je důležité uvést, že z oblasti působnosti evropského vyšetřovacího příkazu jsou vyňaty pouze tyto 

druhy odposlechu telekomunikačních prostředků. Na standardní odposlech telekomunikačních 

prostředků se vztahuje článek 27 návrhu, který za tímto účelem stanoví flexibilní pravidla.

Článek 4: Druhy řízení, pro které lze evropský vyšetřovací příkaz vydat

Pokud jde o druhy řízení, pro které lze vydat evropský vyšetřovací příkaz, vychází návrh zcela 

z článku 5 rámcového rozhodnutí o EDP. Evropský vyšetřovací příkaz je určen k zajišťování 

důkazů v trestním řízení, ale vztahuje se rovněž i na některá správní řízení s trestní dimenzí, která 

splňují přesná kritéria. Ačkoli článek 4 návrhu a článek 5 rámcového rozhodnutí o EDP jsou stejné, 

pravidla pro správní řízení nejsou zcela shodná. Z důvodu značného rozšíření oblasti působnosti 

evropského vyšetřovacího příkazu na téměř všechny vyšetřovací úkony byl vložen nový důvod 

k odmítnutí, který poskytuje možnost odmítnout výkon evropského vyšetřovacího příkazu, pokud 

byl vydán pro jiné než trestní řízení (čl. 10 odst. 1 písm. d)).

Článek 5: Obsah a forma evropského vyšetřovacího příkazu

Evropský vyšetřovací příkaz se vydává na formuláři uvedeném v příloze, který vydávající orgán 

řádně vyplní a podepíše (čl. 5 odst. 1). Formulář tedy není osvědčením, které doprovází samostatné 

rozhodnutí, jak je tomu v případě několika nástrojů vzájemného uznávání (viz např. rámcové 

rozhodnutí o příkazech k zajištění). Řešení zvolené pro evropský vyšetřovací příkaz je shodné 

s řešením nalezeným pro evropský zatýkací rozkaz a evropský důkazní příkaz, kdy vydávající orgán 

předává pouze jeden dokument.
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Pokud jde o jazyky (čl. 5 odst. 2), řešení je shodné s tím, které bylo nalezeno v případě dalších 

nástrojů vzájemného uznávání. Každý členský stát rozhodne, v jakých jazycích se mu jako 

vykonávajícímu státu má evropský vyšetřovací příkaz předávat. Každý členský stát je povinen 

přijmout evropský vyšetřovací příkaz vydaný v jednom z jeho úředních jazyků nebo v překladu do 

jednoho z těchto jazyků, ale čl. 5 odst. 2 rovněž členské státy vyzývá, aby uvedly případné další 

jazyky.

Povinnost sdělit jazyky přijímané každým členským státem je uvedena v čl. 28 odst. 1 písm. b).

Kapitola II – Postupy a záruky pro vydávající stát

Článek 6: Předávání a forma evropského vyšetřovacího příkazu

Článek 6 o předávání a formě evropského vyšetřovacího příkazu je stejného obsahu jako článek 8 

rámcového rozhodnutí o EDP, který obsahuje standardní znění pro nástroje vzájemného uznávání.

Veškerý úřední styk má být uskutečňován prostřednictvím přímých kontaktů mezi vydávajícím 

a vykonávajícím orgánem (čl. 6 odst. 1). Existuje však možnost určit ústřední orgány, které budou 

justičním orgánům nápomocny. Mohou být zapojeny do předávání a přebírání evropského 

vyšetřovacího příkazu, ale pouze v souvislosti s administrativními úkoly (čl. 6 odst. 2). Povinnost 

oznamovat využití ústředního orgánu je stanovena v čl. 28 odst. 1 písm. c).

Další odstavce souvisí s používáním evropské justiční sítě (čl. 6 odst. 3 a 4) a, v případě obdržení 

evropského vyšetřovacího příkazu nepříslušným orgánem, s povinností tohoto orgánu postoupit jej 

příslušnému vykonávajícímu orgánu (čl. 6 odst. 5). Článek 6 odst. 6 potvrzuje zásadu přímého styku 

mezi příslušnými orgány, při němž mohou být nápomocny ústřední orgány (čl. 6 odst. 6).
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Článek 7: Evropský vyšetřovací příkaz vztahující se k dřívějšímu evropskému vyšetřovacímu 

příkazu 

Článek 7 je založen na článku 9 rámcového rozhodnutí o EDP. Stanoví možnost vydat evropský 

vyšetřovací příkaz na doplnění evropského vyšetřovacího příkazu, který byl již dříve předán (čl. 7 

odst. 1). Rovněž vyjasňuje skutečnost, že pokud je vydávající orgán přítomen při provádění úkonu, 

může během tohoto provádění předat evropský vyšetřovací příkaz, kterým se doplňuje dřívější 

evropský vyšetřovací příkaz, přímo vykonávajícímu orgánu. Není tedy nutné, aby nový evropský 

vyšetřovací příkaz byl vydán ve vydávajícím státě nebo aby byl v tomto případě předáván 

prostřednictvím ústředních orgánů, pokud existují v souladu s čl. 6 odst. 2.

Kapitola III – Postupy a záruky pro vykonávající stát

Článek 8: Uznání a výkon

Podle čl. 8 odst. 1 „vykonávající orgán uzná bez dalších formalit evropský vyšetřovací příkaz (…) 

a neprodleně přijme veškerá opatření nezbytná pro jeho výkon stejným způsobem a za stejných 

podmínek, jako by daný vyšetřovací úkon byl nařízen orgánem vykonávajícího státu (…) “. Toto 

ustanovení upřesňuje rozhodné právo. Rozhodnutí o provedení vyšetřovacího úkonu přijímá 

vydávající orgán v souladu se svým vnitrostátním právem v okamžiku vydání evropského 

vyšetřovacího příkazu. Vykonávající orgán může uvedené rozhodnutí pouze odmítnout použitím 

důvodů k odmítnutí uvedených v článku 10. Provedení samotného úkonu se však bude řídit právem 

vykonávajícího státu.

Například v případě evropského důkazního příkazu vydaného za účelem prohlídky určitého domu 

má vydávající orgán pravomoc rozhodnout, zda je v daném případě tato domovní prohlídka 

nezbytným úkonem (viz rovněž čl. 8 odst. 1, který do výběru opatření vnáší určitou pružnost).

Způsob prohlídky se však bude řídit právem vykonávajícího státu. Pokud ve vykonávajícím státě 

nelze na rozdíl od vydávajícího státu provést domovní prohlídku v noci, umožňuje čl. 8 odst. 1 

vykonávajícímu orgánu provést úkon v denních hodinách v souladu s jeho vlastními právními 

předpisy.
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Skutečnost, že právem rozhodným pro způsob provádění úkonu je právo vykonávajícího státu, však 

může vyvolat problémy, pokud jde o přípustnost důkazů ve vydávajícím státě. Návrh proto 

obsahuje v čl. 8 odst. 2 pravidlo, které se již vyskytuje v úmluvě o vzájemné právní pomoci z roku 

2000 a v nástrojích vzájemného uznávání. Stanoví pro vydávající orgán možnost, aby v evropském 

vyšetřovacím příkazu výslovně uvedl formální náležitosti, které je v zájmu zajištění přípustnosti 

důkazů třeba dodržet. Vykonávající orgán má povinnost tyto formální náležitosti dodržet, pokud 

nejsou v rozporu se základními právními zásadami vykonávajícího státu. Toto praktické řešení 

odstraňuje rozpor mezi potřebou zajistit přípustnost důkazů a pravidlem rozhodného práva.

Článek 8 odst. 3 je ve srovnání se stávajícími nástroji EU novinkou. Poskytuje jasný právní základ 

pro přítomnost příslušného orgánu vydávajícího státu s cílem napomoci vykonávajícím orgánům při 

výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Stávající nástroje neobsahují nic, co by této přítomnosti 

zabraňovalo, avšak neexistence výslovného odkazu a chybějící povinnost přispívají ke skutečnosti, 

že tato přítomnost není dostatečně uplatňována nebo zajišťována. Tato přítomnost by mohla být 

rozhodující například pro zajištění přípustnosti důkazů nebo pro vydání doplňujících evropských 

vyšetřovacích příkazů v průběhu provádění úkonu (viz čl. 7 odst. 2). Článek 8 odst. 3 poskytuje víc 

než právní základ a zakládá pro vykonávající stát povinnost přijmout přítomnost příslušného orgánu 

vydávajícího státu. Zajišťuje však rovněž dostatek pružnosti tím, že umožňuje přítomnost 

odmítnout, pokud odporuje základním právním zásadám vykonávajícího státu. Účelem přítomnosti 

je napomoci vykonávajícím orgánům. V 11. bodě odůvodnění se uvádí, že tato možnost nezahrnuje 

pro orgány vydávajícího státu žádné pravomoci v oblasti vymáhání práva na území vykonávajícího 

státu.

Je rovněž třeba poznamenat, že čl. 8 odst. 3 se nevztahuje pouze na přítomnost vydávajícího orgánu 

jako takového, nýbrž na „příslušné orgány“ v širším slova smyslu, a že by se tedy mohl například 

vztahovat na pověřeného policejního vyšetřovatele ve vydávajícím státě. Na závěr je třeba uvést, že 

trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost za činy spáchané příslušnými osobami 

ve vykonávajícím státě je upravena v článcích 16 a 17.
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Článek 9: Využití jiného druhu vyšetřovacího úkonu

Jedna z hlavních změn evropského vyšetřovacího příkazu ve srovnání s evropským důkazním 

příkazem spočívá v tom, že evropský vyšetřovací příkaz je založen na vyšetřovacím úkonu, který 

má být vykonán, zatímco evropský důkazní příkaz je založen na konkrétním druhu důkazů, které je 

třeba zajistit. Z tohoto důvodu a v souladu se zásadou vzájemného uznávání rozhoduje o druhu 

vyšetřovacího úkonu, který se má provést, vydávající orgán.

Článek 9 vnáší do tohoto pravidla nezbytnou pružnost a umožňuje vykonávajícímu orgánu, aby 

zvolil jiný druh úkonu, než je úkon uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu, ve třech případech:

- Článek 9 odst. 1 písm. a): vyšetřovací úkon uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu 

neexistuje v právním řádu vykonávajícího státu;za této situace nelze úkon jednoduše provést. 

Možnost využití jiného úkonu rovněž vydávajícímu orgánu napomůže zajistit, aby bylo 

výsledku přesto dosaženo.

- Článek 9 odst. 1 písm. b): vyšetřovací úkon uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu 

v právním řádu vykonávajícího státu existuje, jeho využití je však omezeno na seznam nebo 

kategorii trestných činů, které nezahrnují trestný čin, na nějž se evropský vyšetřovací příkaz 

vztahuje; tento případ se týká například situace, kdy evropský vyšetřovací příkaz byl vydán za 

účelem odposlechu telekomunikačních prostředků podezřelé osoby a pokud je ve vykonávajícím 

státě tento odposlech omezen pouze na seznam trestných činů, který neobsahuje trestný čin 

uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu. V takovém případě by bylo nesmyslné ukládat 

vykonávajícímu státu provedení tohoto úkonu.

- Článek 9 odst. 1 písm. c): vyšetřovací úkon zvolený vykonávajícím orgánem bude mít stejný 

výsledek, jako úkon uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu, ovšem za použití mírnějších

donucovacích prostředků. Tato možnost poskytuje určitou pružnost za předpokladu, že bude 

dosaženo výsledku, který byl očekáván od úkonu zvoleného vydávajícím orgánem.

Článek 9 odst. 1 je třeba vykládat ve spojení s čl. 10 odst. 1 písm. c), který umožňuje odmítnout 

výkon evropského vyšetřovacího příkazu v případech uvedených v čl. 9 odst. 1, není-li k dispozici 

jiný vyšetřovací úkon.
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Pokud v souladu s čl. 9 odst. 1 má vykonávající orgán v úmyslu využít jiný vyšetřovací úkon, než 

určil vydávající orgán, je důležité zajistit, aby to nepřineslo neočekávané následky pro vyšetřování, 

zejména pokud jde o přípustnost důkazů a o cíle, kterých má být dosaženo. Článek 9 odst. 2 proto 

stanoví povinnost informovat vydávající orgán, který bude mít možnost vzít evropský vyšetřovací 

příkaz zpět. Vydávající orgán má rovněž možnost evropský vyšetřovací příkaz pozměnit 

a rozhodnout například o využití třetího druhu úkonů.

Článek 10: Důvody k odmítnutí uznání nebo výkonu

Jednou z hlavních změn tohoto návrhu ve srovnání se vzájemnou právní pomocí a s rámcovým 

rozhodnutím o EDP je přísnější vymezení důvodů k odmítnutí. V oblasti vzájemné právní pomoci je 

seznam důvodů k odmítnutí výkonu žádostí krátký, ale samotné důvody jsou velice rozsáhlé, 

zejména s odkazem na suverenitu a veřejný pořádek. Hlavním ustanovením je v tomto ohledu 

článek 2 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (CETS č. 30), dále jen „úmluva 

o vzájemné právní pomoci z roku 1959“. Stejně tak u rámcového rozhodnutí o EDP vychází jedna 

ze složitostí tohoto nástroje z příliš dlouhého seznamu obsaženého v článku 13 uvedeného 

rámcového rozhodnutí.

Článek 10 odst. 1 návrhu omezuje důvody k odmítnutí na čtyři případy:

- První případ pod písmenem a) se odvolává na imunitu nebo výsadu stanovenou podle práva

vykonávajícího státu. Rozumí se, že pokud existuje pravděpodobnost, že imunitu nebo výsadu 

lze v přiměřené lhůtě zrušit, může vykonávající orgán místo toho rozhodnout, že v souladu 

s článkem 14 výkon odloží.

- Druhý důvod je převzat z čl. 13 odst. 1 písm. g) rámcového rozhodnutí o EDP. Umožňuje 

odmítnout výkon evropského vyšetřovacího příkazu, „jestliže by v konkrétním případě jeho 

výkon mohl poškodit základní zájmy v oblasti národní bezpečnosti, ohrozit zdroj informací 

nebo si vyžádat použití utajovaných informací týkajících se určité zpravodajské činnosti“. Tento 

důvod lze uplatňovat pouze pro každý případ zvlášť.
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- Třetí důvod je v souladu s pravidlem, že o úkonu, který má být proveden, rozhoduje vydávající 

orgán, a s pružností nezbytnou pro fungování tohoto pravidla. Článek 9 odst. 1 písm. a) a b) 

stanoví, že vykonávající orgán může využít jiného úkonu, než je úkon uvedený v evropském 

vyšetřovacím příkazu, pokud dotčený úkon neexistuje v právním řádu vykonávajícího státu 

nebo pokud je omezen na seznam nebo kategorii trestných činů, které nezahrnují trestný čin 

uvedený v evropském vyšetřovacím příkazu. Avšak tento alternativní úkon nemusí vždy 

existovat. Pokud alternativní úkon neexistuje, lze výkon evropského vyšetřovacího příkazu 

odmítnout (čl. 10 odst. 1 písm. c)).

- Čtvrtý důvod k odmítnutí souvisí se skutečností, že evropský vyšetřovací příkaz lze použít 

k zajištění důkazů nejen v trestním řízení, ale i v některých druzích správního řízení s trestní 

dimenzí (článek 4). Není rozumné kombinovat toto použití na správní řízení, což existuje 

i v rámcovém rozhodnutí o EDP, s rozšířením na všechny vyšetřovací úkony. Vykonávajícímu 

státu by měla být v této otázce ponechána určitá volnost rozhodování. Skutečnost, že evropský 

vyšetřovací příkaz byl vydán v rámci správního a nikoli trestního řízení, je proto uvedena jako 

možný důvod k odmítnutí.

Článek 10 odst. 2 zdůrazňuje potřebu řádné konzultace mezi příslušnými orgány.

Článek 11: Lhůty pro uznání a výkon

Existuje zřejmá potřeba urychlit postup a zabránit zbytečnému prodlení. Ačkoli v mnoha případech 

vede spolupráce mezi dotčenými orgány, zejména prostřednictvím přímých kontaktů, k účinnému 

a rychlému výkonu žádosti o vzájemnou právní pomoc, je rovněž dobře známo, že příliš často 

zůstává žádost jednoduše nezodpovězena nebo je vyřízena nepřijatelně pomalu.

Článek 4 odst. 4 úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000 již přinesl určitá zlepšení 

a stanovil pro dožádaný orgán povinnost, aby, pokud si je vědom, že nebude moci dodržet lhůtu 

uvedenou v žádosti, kontaktoval dožadující orgán a sdělil mu předpokládanou dobu nezbytnou 

k jejímu vyřízení. Neexistuje však žádné závazné pravidlo o lhůtě pro postup.
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Rámcové rozhodnutí o EDP naopak navrhlo jasné lhůty, zejména 30 dní pro rozhodnutí o uznání 

EDP a dalších 30 dní pro provedení samotného úkonu, přestože stanovilo možnost se od těchto 

pravidel odchýlit (článek 15). Přístup použitý v tomto návrhu je částečně založen na tomto řešení.

Očekává se, že návrh přinese podstatné zlepšení vložením nové zásady, že „rozhodnutí o uznání či 

výkonu má být přijato a vyšetřovací úkon proveden se stejnou rychlostí a prioritou jako 

v obdobném vnitrostátní případě“. Dodržením této zásady by se měla vyloučit většina stávajících 

prodlení, jako by tomu mělo být v případě společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tato 

zásada zde nabývá podoby právní povinnosti, která je vložena do čl. 11 odst. 1 a která se stala 

základem pro ustanovení o lhůtách pro uznání a výkon. Jsou tu i další pravidla, která tuto zásadu 

doplňují.

Tato pravidla zahrnují zvláštní lhůty, ale čl. 11 odst. 2 jasně uvádí, že vykonávající orgán by se měl 

snažit evropský vyšetřovací příkaz vykonat v ještě kratší lhůtě, než je v něm stanoveno. Článek 

rovněž připojuje výslovnou možnost pro vydávající orgán, aby uvedl, že vyšetřovací úkon je třeba 

provést k určitému datu. To může být užitečné například v případě, kdy je třeba provádět domovní 

prohlídky na více místech zároveň.

Pro rozhodnutí o výkonu nebo uznání evropského vyšetřovacího příkazu ponechává čl. 11 odst. 3

třicetidenní lhůtu, která je již uvedena v rámcovém rozhodnutí o EDP (čl. 15 odst. 2). Stejně jako 

rámcové rozhodnutí o EDP přináší i čl. 11 odst. 5 určitou pružnost s možností přesunout rozhodnutí 

na pozdější dobu, je však přísnější než uvedené rámcové rozhodnutí, neboť stanoví, že toto 

rozhodnutí musí být v každém případě přijato nejpozději do 60 dní, zatímco předchozí nástroj 

žádnou lhůtu nestanovil.
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Článek 11 odst. 4 rovněž zachovává lhůtu pro provedení samotného úkonu. Oblast působnosti je 

však mnohem širší (evropský důkazní příkaz se vztahoval pouze na důkazy, které existovaly již 

před jeho vydáním) a šedesátidenní lhůta stanovená v rámcovém rozhodnutí o EDP je v tomto 

návrhu rozšířena na 90 dní. Tuto lhůtu lze rovněž neomezeně prodloužit. I když musí být možné 

přijmout rozhodnutí o výkonu evropského vyšetřovacího příkazu v rozmezí 30 až 60 dnů a ačkoli 

by mělo být možné provést úkon do 3 měsíců, je vzhledem k široké oblasti působnosti evropského 

vyšetřovacího příkazu, pokud jde o vyšetřovací úkony, na které se vztahuje, nezbytné poskytnout 

více pružnosti.

Článek 12: Předání důkazů

Článek 12 návrhu, který se zabývá předáváním důkazů, je založen na čl. 15 odst. 5 a 6 rámcového 

rozhodnutí o EDP. Získané důkazy se mají bez zbytečného odkladu předat vydávajícímu orgánu 

a vykonávající orgán může požadovat jejich navrácení do vykonávajícího státu, jakmile je 

vydávající stát již nebude potřebovat. Z ustanovení čl. 12 odst. 1 jasně vyplývá, že vydávající orgán 

může vyžadovat, aby důkazy byly neprodleně předány orgánům, jež byly přítomny při výkonu 

evropského vyšetřovacího příkazu. Vykonávající orgán je povinen žádosti vyhovět, pokud to jeho 

vnitrostátní právo umožňuje.

Článek 13: Opravné prostředky

Článek 13 stanoví, že zúčastněným stranám jsou k dispozici opravné prostředky v souladu 

s vnitrostátním právem. Jelikož tento návrh obsahuje obecná pravidla a nerozlišuje mezi 

jednotlivými druhy vyšetřovacích úkonů, není vhodné stanovit v tomto návrhu zvláštní pravidla pro 

opravné prostředky. Podle zásady vzájemného uznávání je proto třeba předejít tomu, aby věcné 

důvody k vydání evropského vyšetřovacího příkazu byly napadeny prostřednictvím žaloby podané 

u soudu ve vykonávajícím státě.
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Článek 14: Důvody, pro které je možno odložit uznání nebo výkon

Článek 14 stanoví standardní znění obsažené v nástrojích vzájemného uznávání za účelem odkladu 

uznání nebo výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. K odkladu může dojít, pokud by výkon 

evropského vyšetřovacího příkazu mohl narušit probíhající vyšetřování nebo trestní stíhání nebo 

pokud jsou již dotyčné důkazy použity v jiných trestních řízeních. Odklad musí být co možná 

nejkratší.

Článek 15: Informační povinnost

Tento návrh má nalézt správnou rovnováhu mezi zjednodušením postupu (který by zamezil 

zbytečným administrativním krokům) a poskytováním odpovídajících informací vydávajícímu 

orgánu o tom, jak pokračuje postup ve vykonávajícím státě.

Článek 15 odst. 1 zajišťuje, že vydávající orgán do jednoho týdne po obdržení evropského 

vyšetřovacího příkazu obdrží základní informace o vykonávajícím orgánu pověřeném prováděním 

postupu. Tyto informace potvrdí, že byl evropský vyšetřovací příkaz přijat a že postup probíhá.

Vydávajícímu orgánu rovněž umožní, aby přímo kontaktoval vykonávající orgán např. pro doplnění 

evropského vyšetřovacího příkazu o další úkony, které je třeba provést, nebo o dodatečné 

informace.

Článek 15 odst. 2 stanoví pro vykonávající orgán dále povinnost poskytnout vydávajícímu orgánu 

informace v průběhu řízení. To zahrnuje informace o tom, že evropský vyšetřovací příkaz není 

dostatečně vyplněn nebo je zjevně vyplněn nesprávně, že by bylo vhodné provést další vyšetřovací 

úkony, že nebude možné splnit formální náležitosti a postupy vyžádané vydávajícím orgánem, nebo 

že výkon evropského vyšetřovacího příkazu byl odmítnut nebo odložen.
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Články 16 a 17: odpovědnost úředníků

Existuje několik situací, v nichž by se úředníci vydávajícího státu mohli v průběhu výkonu 

evropského vyšetřovacího příkazu nacházet ve vykonávajícím členském státě. V čl. 8 odst. 3 je 

možnost této přítomnosti výslovně stanovena, dojít k ní však může také například v průběhu tajných 

operací nebo u sledovaných zásilek. Je proto nezbytné vytvořit pravidla pro občanskoprávní 

a trestněprávní odpovědnost. Články 16 a 17 jsou založeny na článcích 15 a 16 úmluvy EU 

o vzájemné právní pomoci z roku 2000, jež vycházejí z článků 42 a 43 Schengenské úmluvy z roku 

1990.

Článek 16 se zabývá pácháním trestných činů těmito úředníky vydávajícího státu nebo vůči nim 

a stanoví, že se považují za úředníky vykonávajícího státu.

Občanskoprávní odpovědnost je upravena v článku 17. Jak je uvedeno v důvodové zprávě k článku 

16 úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000, účelem tohoto článku je stanovit způsoby 

uspokojení občanskoprávních nároků, jež by mohly vzniknout v souvislosti s činnostmi úředníků 

jednoho členského státu na území jiného členského státu (...). Základním pravidlem je, že členský 

stát je odpovědný za veškeré škody způsobené jeho úředníky v průběhu příslušných činností. Od 

členského státu, ve kterém byla škoda způsobena, se však v prvé řadě vyžaduje, aby tuto škodu 

nahradil stejným způsobem, jako by byla způsobena jeho vlastními úředníky. V takovém případě

musí druhý členský stát plně proplatit veškeré náhrady poskytnuté obětem škod nebo osobám, které 

je zastupují. Za podmínky, že došlo k tomuto proplacení a k vyrovnání případných nároků vůči 

třetím stranám, např. úředníkům, kteří dané činnosti prováděli, nesmí členský stát, v němž ke škodě 

došlo, vznášet žádné další nároky na proplacení.

Článek 18: Důvěrnost údajů

Ve většině evropských vyšetřovacích příkazů budou obsaženy informace, jež vyžadují ochranu 

s cílem zajistit řádný průběh vyšetřování. Totéž se týká informací, jež mají být předány coby 

součást důkazů shromážděných při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Znění čl. 18 odst. 1 

až 3 vychází z článku 33 úmluvy ze dne 8. listopadu 1990 o praní, vyhledávání, zadržování 

a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.
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Je v něm stanovena povinnost členských států přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

vydávající i vykonávající orgány zachovaly důvěrnost informací a vzájemně se informovaly, pokud 

požadavky na důvěrnost nemohou být zcela dodrženy.

Znění čl. 18 odst. 4 je založeno na článku 4 protokolu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001.

Zabývá se zvláště evropskými vyšetřovacími příkazy vydanými za účelem získání bankovních 

informací (viz články 23 až 25). Znění čl. 18 odst. 4 zavazuje členské státy k přijetí opatření 

nezbytných k zajištění toho, že banky nesdělí svým zákazníkům nebo jiným třetím osobám 

skutečnost, že probíhá vyšetřování.

Kapitola IV: Zvláštní ustanovení pro některé vyšetřovací úkony

Tento nástroj stanoví jednotný rámec pro zajišťování důkazů. Pro některé druhy vyšetřovacích 

úkonů, jež mají být zahrnuty do evropského vyšetřovacího příkazu, je však nezbytné vytvořit další 

pravidla. Většinou těchto úkonů se zabývají různé články úmluvy EU o vzájemné právní pomoci 

z roku 2000 a protokolu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001. Uvedené články posloužily 

jako základ pro tento nový nástroj. Cílem začlenění těchto pravidel do nového nástroje je zejména 

stanovení většího množství detailů, než je obsaženo v obecné úpravě. Některé odchylky od obecné 

úpravy jsou stanoveny ve smyslu dalších důvodů pro zamítnutí.

Článek 19: Dočasné předávání osob držených ve vazbě do vydávajícího státu pro účely 

vyšetřování

Článek 19 se vztahuje k situaci, kdy vydávající orgán vyžaduje ve vydávajícím státě přítomnost 

osoby, která je držena ve vazbě ve vykonávajícím státě. Uvedenou situací se zabývá článek 11 

úmluvy o vzájemné právní pomoci z roku 1959. Ačkoli je článek 11 úmluvy o vzájemné právní 

pomoci z roku 1959 součástí kapitoly III dané úmluvy, jež přímo nesouvisí se zajišťováním důkazů, 

je tento druh předání začleněn do nástroje o evropském vyšetřovacím příkazu, neboť o předání je 

rozhodováno s cílem umožnit pozdější provedení vyšetřovacího úkonu. Účelem je například zajistit, 

aby osoba byla k dispozici pro výslech ve vydávajícím státě.
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V čl. 19 odst. 2 jsou stanoveny důvody pro odmítnutí uznání, jež doplňují důvody stanovené 

v obecné úpravě evropského vyšetřovacího příkazu v článku 10. Na základě článku 11 úmluvy 

o vzájemné právní pomoci z roku 1959 k těmto dodatečným důvodům patří: osoba držená ve vazbě 

vyjádří svůj nesouhlas, její přítomnost je nezbytná pro trestní řízení probíhající na území dožádané 

strany a předání by způsobilo prodloužení jejího zadržování.

Znění čl. 19. odst. 3 až 8 žádný zvláštní komentář nevyžaduje. V čl. 19. odst. 9 je stanoveno, že 

náklady vzniklé v souvislosti s předáním nese vydávající stát, jako je tomu již podle článku 20 

úmluvy o vzájemné právní pomoci z roku 1959.

Článek 20: Dočasné předání osob držených ve vazbě do vykonávajícího státu za účelem 

vyšetřování

Článek 20, který je založen na článku 9 úmluvy o vzájemné právní pomoci z roku 2000, se vztahuje 

i na předání osoby držené ve vazbě. Platí však, že zatímco článek 19 dopadá na situace, kdy je 

osoba držena ve vazbě ve vykonávajícím státě a má být předána do státu vydávajícího, článek 20 se 

vztahuje na osoby, jež jsou drženy ve vazbě ve vydávajícím státě a očekává se jejich vydání do státu 

vykonávajícího. Takové předání by mohlo být potřeba například za účelem dopravení podezřelé 

osoby na místo činu (v případech, kdy byl trestný čin spáchán ve vykonávajícím státě).

V čl. 20 odst. 2 jsou stanoveny důvody pro odmítnutí uznání, jež vycházejí z článku 9 úmluvy EU 

o vzájemné právní pomoci z roku 2000 a doplňují důvody stanovené v obecné úpravě evropského 

vyšetřovacího příkazu v článku 10. První z těchto důvodů se vztahuje k významu předchozího 

souhlasu dotčené osoby v některých členských státech. Druhý se vztahuje k absenci dohody mezi 

dotčenými orgány o podmínkách dočasného předání.

Znění čl. 20 odst. 3 a 4 se vztahuje k souhlasu předávané osoby. Podobně jako v režimu úmluvy EU 

o vzájemné právní pomoci z roku 2000 rozhodují o tom, zda se souhlas vyžaduje, dotčené členské 

státy. Členské státy mohou uvést, že se tento souhlas bude vyžadovat vždy, popřípadě že se bude 

vyžadovat za určitých podmínek. V čl. 28 odst. 1 písm. d) je stanovena povinnost oznámit uvedený 

požadavek nebo uvedené podmínky Komisi, aby o nich vydávající stát věděl před vydáním 

evropského vyšetřovacího příkazu.
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Znění čl. 20 odst. 5 další vysvětlení nevyžaduje.

V čl. 20 odst. 6 je zopakována zásada obsažená v čl. 19. odst. 9, avšak vzhledem k tomu, že v tomto 

případě bude daná osoba zadržována ve vykonávajícím státě, je zde vyjasněna skutečnost, že 

náklady nesené vydávajícím státem, zahrnující například dopravu této osoby, nezahrnují náklady 

vzniklé v souvislosti se samotným zadržením ve vykonávajícím státě.

Článek 21: Výslech za použití videokonference

Článek 21 je založen na článku 10 úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000, přičemž 

i následující vysvětlení je do značné míry převzato z důvodové zprávy k uvedené úmluvě.

Jak se v dané zprávě uvádí, vývoj nových technologií umožnil komunikaci mezi osobami, jež se 

nacházejí v různých zemích, prostřednictvím přímého spojení videokonferencí. Článek 21 má 

sloužit jako základ pro užití tohoto postupu a jeho usnadnění, a to s cílem překonat obtíže, jež 

mohou v trestních věcech vzniknout tehdy, když se určitá osoba nachází v jednom členském státě 

a její přítomnost u výslechu v jiném členském státě není žádoucí nebo možná. Uvedený článek se 

obecně vztahuje na výslechy znalců a svědků, avšak za zvláštních podmínek uvedených v čl. 21 

odst. 10 se může uplatnit na výslech obviněných osob.

Z čl. 21 odst. 1 jasně vyplývá, že ve vydávajícím státě může být vydán evropský vyšetřovací příkaz 

za účelem použití videokonference při výslechu osoby, jež se nachází ve vykonávajícím státě.

Okolnosti, za kterých může být takový evropský vyšetřovací příkaz vydán, nastanou, když 

vydávající orgán požaduje, aby byla dotyčná osoba vyslechnuta jako svědek nebo jako znalec a není 

žádoucí nebo možné, aby do daného státu kvůli výslechu cestovala. Případ, kdy to „není žádoucí“, 

by mohl nastat například tehdy, když je svědek velmi mladý, velmi starý nebo ve špatném 

zdravotním stavu; případ, kdy to „není možné“, by mohl nastat například tehdy, když by byl svědek 

tím, že se dostaví do vydávajícího státu, vystaven vážnému nebezpečí.
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Výkon evropského vyšetřovacího příkazu je v zásadě povinný, ovšem – podobně jako je tomu 

v režimu úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000 – může být odmítnut, pokud by byl 

v rozporu se základními právními zásadami vykonávajícího státu. Jedná se zde o další důvod pro 

odmítnutí uznání nad rámec těch, jež jsou uvedeny v čl. 10 odst. 1 coby součást obecné úpravy 

evropského vyšetřovacího příkazu (čl. 21 odst. 2). V této souvislosti znamená odkaz na „základní 

právní zásady“, že výkon evropského vyšetřovacího příkazu nemůže být odmítnut pouze proto, že 

výslech svědků a znalců prostřednictvím videokonference není v právních předpisech 

vykonávajícího státu upraven, nebo proto, že jedna či více detailních podmínek pro výslech 

prostřednictvím videokonference by podle vnitrostátního práva nebyly splněny (viz důvodová 

zpráva k úmluvě EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000).

V čl. 21 odst. 2 je rovněž stanoveno, že výkon může být odmítnut, pokud vykonávající členský stát 

nedisponuje technickými prostředky pro videokonferenci, ovšem z čl. 21 odst. 3 jasně vyplývá, že 

uvedené prostředky mohou být poskytnuty vydávajícím státem.

Podle čl. 21 odst. 4 se povinnost konzultovat vydávající orgán stanovená v čl. 10 odst. 2 vztahuje 

na případy, ve kterých má vykonávající orgán v úmyslu využít jednoho z uvedených doplňujících 

důvodů, jež souvisejí se základními právními zásadami nebo nedostupností technických prostředků.

Výslech prostřednictvím videokonference je založen na předpokladu, že osobní přítomnost svědka 

nebo znalce není možná nebo žádoucí (čl. 21 odst. 1). V evropském vyšetřovacím příkazu musí být 

uvedeny důvody této skutečnosti. Posouzení příslušných okolností je nicméně zcela na vydávajícím 

státu (čl. 21 odst. 5).

V čl. 21 odst. 6 jsou stanovena pravidla, jež je při výslechu prostřednictvím videokonference třeba 

dodržet.

- Zejména je v jeho písmenu a) stanovena přítomnost a v nezbytných případech také zásah 

justičního orgánu vykonávajícího státu, jenž má mj. zajistit, aby v průběhu výslechu nebyly 

porušovány základní právní zásady daného státu.

- Podle písm. b) se příslušné orgány případně dohodnou na opatřeních k ochraně vyslýchané 

osoby. To může zahrnovat uplatnění jakýchkoli právních předpisů, které vydávající stát užívá 

na ochranu vyslýchaných osob.

- Pod písmenem c) je uvedeno, že výslech mají vést přímo justiční orgány vydávajícího státu 

v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, nebo má probíhat pod vedením těchto 

orgánů.
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- Aniž je dotčeno písmeno e), nesmí být rozsah práv osoby vyslýchané prostřednictvím 

videokonference menší než v situaci, kdy by se daná osoba účastnila výslechu ve vydávajícím 

státě.

- V písmenu d) je pro vykonávající orgán dále stanoven požadavek zajistit, aby měla vyslýchaná 

osoba v případě potřeby k dispozici tlumočníka, pokud o to vydávající členský stát nebo 

dotčená osoba požádají.

- V písmenu e) je pro danou osobu stanovena pojistka, podle níž smí uplatnit právo odepřít 

výpověď podle právních předpisů vykonávajícího nebo vydávajícího státu. Pokud je toto právo 

uplatněno, přísluší rozhodnutí o něm justičnímu orgánu, který vede výslech, ovšem samozřejmě 

s výhradou povinnosti justičního orgánu z vykonávajícího státu přijmout opatření nezbytná 

k zajištění toho, že výslech proběhne v souladu s jeho základními právními zásadami. Příslušné 

justiční orgány by se měly vzájemně konzultovat v souvislosti s každým uplatněním práva 

odepřít výpověď u výslechu.

V článku 21 odst. 7 je stanoveno, že justiční orgán vykonávajícího státu vypracuje protokol 

o výslechu prostřednictvím videokonference a postoupí jej vydávajícímu státu. V uvedeném 

odstavci jsou stanoveny položky, jež mají být do protokolu zahrnuty. Tyto položky nesouvisejí 

s podstatou výslechu. Zároveň by však mělo být řečeno, že vzhledem k potřebě zajistit ochranu 

příslušných osob, včetně jiných účastníků než vyslýchané osoby ve vykonávajícím státě, se mohou 

dotčené členské státy dohodnout na zvláštních opatřeních v souvislosti s protokolem, pokud to 

jejich právní předpisy dovolují. Důsledkem takové dohody by mohlo být například to, že jména 

určitých osob, jež byly přítomny u výslechu ve vykonávajícím státě, by nebyla do protokolu 

zanesena, avšak jejich funkce by v něm případně uvedeny byly.

Vzhledem ke značným nákladům, jež hrozí, stanoví čl. 21. odst. 8 pravidlo, že některé výdaje 

plynoucí z výslechu prostřednictvím videokonference budou vykonávajícímu státu nahrazeny 

vydávajícím státem. Vykonávající stát se však může těchto náhrad zčásti nebo zcela zříci.
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V čl. 21 odst. 9 je stanoveno, že pokud v průběhu výslechu prostřednictvím videokonference 

odmítne osoba svědčit nebo křivě vypovídá, vykonávající stát bude k této osobě přistupovat stejně, 

jako by šlo o osobu, která se účastní jednání vedeného podle jeho vnitrostátních procesních 

právních předpisů. To vyplývá ze skutečnosti, že povinnost svědčit při jednání prostřednictvím 

videokonference vychází podle uvedeného odstavce z právních předpisů vykonávajícího státu.

Daný odstavec má především zaručit, že svědek v případě porušení povinnosti svědčit podléhá 

důsledkům svého chování, které jsou podobné těm, které platí ve vnitrostátním případě, při němž 

není použita videokonference. Pokud obtíže uvedené v odstavci 9 nastanou, vydávající 

a vykonávající orgán mohou o uplatnění daného odstavce vzájemně komunikovat. Tím bude za 

normálních okolností zajištěno, že orgán vydávajícího státu, který vede výslech, poskytne 

vykonávajícímu orgánu co nejdříve informace, jež mu umožní přijmout vůči danému svědkovi 

nebo znalci vhodná opatření.

Znění čl. 21 odst. 10 členským státům umožňuje rozšířit uplatňování daného článku na výslech 

obviněných osob prostřednictvím videokonference. V režimu úmluvy EU o vzájemné právní 

pomoci z roku 2000 to byla jediná situace, kdy rozhodnutí záviselo zcela na členských státech.

Nezávazné ustanovení by nebylo v souladu se stávající podobou návrhu. Flexibilita je však 

zajištěna díky doplňujícím důvodům pro odmítnutí, jež souvisejí s absencí souhlasu obviněné osoby 

s výslechem prostřednictvím videokonference a se skutečností, že výkon evropského vyšetřovacího 

příkazu je v rozporu s právními předpisy vykonávajícího státu.

Článek 22: Výslech za použití telefonní konference

Článek 22 vychází z článku 11 úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000. Jak je uvedeno 

v dané zprávě, výslech za použití telefonní konference je další oblastí, v níž mohou být při 

vzájemné právní pomoci využity telekomunikační prostředky. Tyto výslechy mohou být zvláště

užitečné například v situacích, kdy je od svědka vyžadováno prohlášení v určité rutinní záležitosti.
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Plánování a vedení takových výslechů je navíc snadné a nepříliš nákladné. Tento článek stanoví 

opatření, jež se mají mezi členskými státy uplatnit v souvislosti se žádostmi ve věci výslechů za 

použití telefonní konference. Je však třeba říci, že cílem článku 22 rozhodně není narušovat postup 

užívaný v některých členských státech, kdy je osoba ze zahraničí pomocí telefonu vyslechnuta jako 

svědek, např. v prostorách konzulátu, bez součinnosti členského státu, v němž se nachází.

V čl. 22 odst. 1 je stanoveno, že evropský vyšetřovací příkaz může být vydán za účelem výslechu za 

použití telefonní konference, pokud se osoba, jež má být justičními orgány jednoho členského státu 

vyslechnuta jako svědek nebo znalec, nachází na území jiného členského státu.

V čl. 22 odst. 2 jsou stanoveny dva důvody odmítnutí nad rámec těch, jež jsou uvedeny v čl. 10 

odst. 1. Výkon evropského vyšetřovacího příkazu vydaného za účelem výslechu za použití telefonní 

konference může být odmítnut, pokud je užití telefonní konference v rozporu se základními 

právními zásadami vykonávajícího státu a pokud svědek nebo znalec s výslechem provedeným 

touto metodou nesouhlasí. V souladu s odstavcem 4 může vykonávající členský stát požadovat, aby 

se při výslechu v rozsahu jeho působnosti použila ustanovení čl. 21 odst. 6 a 9, pokud jde 

o praktická opatření související s výslechem. Ustanovení čl. 21 odst. 8 se uplatní automaticky, 

ledaže se členské státy dohodnou jinak.

Článek 23: Informace o bankovních účtech

Články 23 až 25 vycházejí z článků 1 až 3 protokolu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001, 

které se zabývají bankovními informacemi. Každý článek je věnován jednomu ze tří následujících 

úkonů: Získávání informací o bankovních účtech (článek 23), získávání informací o bankovních 

transakcích provedených v minulosti (článek 24) a průběžné monitorování bankovních transakcí, 

jež budou provedeny v budoucnu (článek 25). Následující odůvodnění je rovněž do značné míry 

převzato z důvodové zprávy k protokolu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001.
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Článek 23 se vztahuje na evropské vyšetřovací příkazy vydané za účelem získání informací 

o bankovních účtech fyzických nebo právnických osob. Povinnost uvedená v čl. 23 odst. 2 je 

rozšířena na schopnost sledovat bankovní účty po celém území vykonávajícího státu. Tento 

odstavec neukládá členským státům povinnost vytvořit centralizovaný rejstřík bankovních účtů, 

nýbrž na každém členském státu ponechává, aby se rozhodl, jakým způsobem účinně zajistí soulad 

s daným ustanovením. Pokud se vykonávajícímu orgánu podaří vysledovat bankovní účty na svém 

území, je tento orgán povinen poskytnout vydávajícímu státu čísla bankovních účtů a veškerých 

podrobností o těchto účtech.

Článek 23 je omezen na informace o bankovních účtech, jež patří osobám, které jsou předmětem 

vyšetřování v trestní věci, nebo jsou těmito osobami ovládány. Za určitých podmínek se toto 

ustanovení vztahuje i na účty, pro něž má taková osoba plnou moc (čl. 23 odst. 3).

K účtům ovládaným vyšetřovanou osobou patří účty, jejichž je tato osoba skutečným vlastníkem, 

což se uplatní bez ohledu na to, zda dané účty patří fyzické osobě, právnické osobě nebo subjektu 

jednajícímu ve formě nebo jménem svěřenských fondů nebo jiných nástrojů pro správu fondů 

zvláštního určení, u nichž není známa totožnost jejich zakladatelů nebo oprávněných osob. Pojem 

skutečného vlastníka je vymezen v čl. 3 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz 

a financování terorismu1.

Účty, pro něž má vyšetřovaná osoba plnou moc, jsou jako takové zahrnuty pod pojmem účtů danou 

osobou „ovládaných“, ale uplatní se v souvislosti s nimi zvláštní ustanovení (čl. 23 odst. 3). Článek 

se na ně nevztahuje automaticky. Předpokladem je, aby potřeba těchto informací byla vydávajícím 

orgánem zvláště uvedena v evropském vyšetřovacím příkazu. Dále je třeba, aby bylo možné dané 

informace poskytnout v přiměřené lhůtě. Z uvedeného pojmu pro vykonávající orgán nevyplývá 

povinnost učinit veškerá opatření pro získání informací bez ohledu na náklady a časovou náročnost, 

nýbrž povinnost učinit opatření, jež budou z hlediska zdrojů, důležitosti a naléhavosti případu 

přiměřená.

  
1 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
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Vykonávající orgán situaci vyhodnotí na základě informací, jež mu vydávající orgán musí 

poskytnout podle čl. 23 odst. 6. Jedním z důvodů pro takováto omezení je, že přístup k informacím 

o plných mocích se mnohdy získává obtížněji, třebaže jsou tyto informace „v držení banky“. Může 

se například stát, že tyto informace nejsou k dispozici v počítačovém systému ústředí banky, nýbrž 

v jejích místních pobočkách. V některých případech jsou požadované informace k dispozici pouze 

v jiné podobě, než jsou počítačové soubory.

V čl. 23 odst. 4 je vyjasněno, že povinnost poskytnout informace se uplatní pouze v rozsahu, 

v jakém banka, která účet vede, informace vlastní. V tomto smyslu návrh neukládá členským 

státům nebo bankám žádné nové povinnosti uchovávat informace o bankovních účtech.

Znění čl. 23 odst. 5 umožňuje na základě omezení uvedeného v článku 1 protokolu EU o vzájemné 

právní pomoci z roku 2001 odmítnout výkon evropského vyšetřovacího příkazu, pokud dotyčný 

trestný čin není obsažen v kategoriích, jejichž seznam je v daném ustanovení uveden.

V čl. 23 odst. 6 je uveden požadavek, aby vydávající orgán v evropském vyšetřovacím příkazu 

uvedl určité konkrétní informace. Záměrem je omezit pokud možno evropský vyšetřovací příkaz na 

určité banky nebo účty a usnadnit jeho výkon. Vydávajícímu orgánu je tak uložena povinnost 

pečlivě zvážit, zda je „pravděpodobné, že informace bude mít pro účely vyšetřování trestného činu 

zásadní význam“, a výslovně to uvést v evropském vyšetřovacím příkazu, jakož i pečlivě zvážit, do 

kterého či kterých členských států evropský vyšetřovací příkaz zaslat. Z tohoto odstavce vyplývá, 

že vydávající orgány nemohou daný úkon užívat jako prostředek „shánění“ informací u náhodně 

vybraných – nebo také všech – členských států, nýbrž musí příkaz zaslat členskému státu, který 

pravděpodobně bude schopen poskytnout požadované informace. Toto ustanovení však 

vykonávajícímu orgánu neumožňuje posuzovat podle první odrážky odstavce, zda je 

pravděpodobné, že požadované informace budou mít pro účely příslušného vyšetřování zásadní 

význam.
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Evropský vyšetřovací příkaz by měl rovněž obsahovat informace o bankách, u nichž existuje 

podezření, že vedou účty významné pro vyšetřování, pokud jsou tyto informace k dispozici. Z toho 

plyne, že by se měl vydávající orgán pokusit o omezení evropského vyšetřovacího příkazu pouze na 

určité druhy bankovních účtů nebo účty vedené pouze určitými bankami. To vykonávajícímu 

orgánu umožní příslušným způsobem omezit výkon evropského vyšetřovacího příkazu. Vydávající 

orgán rovněž vykonávajícímu orgánu poskytne veškeré další informace, jež mohou usnadnit výkon 

evropského vyšetřovacího příkazu.

Článek 24: Informace o bankovních transakcích

Článek 24 se vztahuje k evropským vyšetřovacím příkazům vydaným za účelem získání informací 

o bankovních účtech nebo bankovních transakcích provedených v minulosti. Založen je na článku 2 

protokolu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001. Mezi články 23 a 24 existuje spojení v tom 

smyslu, že vydávající orgán mohl prostřednictvím úkonu stanoveného v článku 23 získat informace 

o účtu a následně má možnost požádat o informace o bankovních operacích na tomto účtu 

provedených. Úkon však funguje i samostatně a o jeho využití může být rozhodnuto v souvislosti 

s bankovním účtem, o kterém se vyšetřující orgány vydávajícího státu dozvěděly díky jakýmkoli 

jiným prostředkům nebo zdrojům informací.

Znění čl. 24 odst. 1 neobsahuje – na rozdíl od článku 23 – žádný odkaz na účty spojené s určitou 

osobou, která je předmětem vyšetřování trestného činu. Tím je vyjasněno, že evropský vyšetřovací 

příkaz se může vztahovat na účty třetích osob, jež se samy neúčastní trestního řízení, ale jejichž 

účty nějakým způsobem souvisí s vyšetřováním trestného činu. Každá taková souvislost musí být 

vydávajícím státem v evropském vyšetřovacím příkazu doložena. Praktickým příkladem je situace, 

v níž je bankovní účet nevinné osoby, jež si není ničeho vědoma, použit coby „dopravní prostředek“ 

mezi dvěma účty podezřelého, jenž se tak snaží zmást stopy a zatajit transakci. Článek 24 umožňuje 

vydávajícímu orgánu získat informace o všech transakcích provedených směrem z tohoto účtu nebo 

na něj.

Informace musejí být poskytnuty o transakcích, jež byly provedeny ve vymezeném období

prostřednictvím jednoho nebo více účtů uvedených v evropském vyšetřovacím příkazu. Při výkonu 

tohoto příkazu je třeba předat rovněž informace o „zvláštních rysech výchozích nebo cílových účtů“ 

(čl. 24. odst. 1).
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V reakci na evropský vyšetřovací příkaz proto nestačí, aby vykonávající orgán poskytl informaci, že 

z účtu nebo na něj byla k určitému datu zaslána určitá částka z jiného účtu nebo na jiný účet, nýbrž 

musí vydávajícímu orgánu poskytnout informace o cílovém či výchozím účtu, tedy číslo 

bankovního účtu a další podrobnosti nezbytné k tomu, aby vydávající orgán mohl ve vztahu 

k danému účtu zpracovat evropský vyšetřovací příkaz. To vydávajícímu orgánu umožní sledovat 

přesuny peněz z jednoho účtu na druhý.

Znění čl. 24 odst. 2 odpovídá čl. 23. odst. 2. Viz výše poznámky k tomuto ustanovení.

Znění čl. 24 odst. 3 odpovídá čl. 23 odst. 4. Viz výše poznámky k tomuto ustanovení.

Znění čl. 24 odst. 4 odpovídá čl. 23 odst. 6 první odrážce, jeho formulace je však méně striktní, 

neboť evropské vyšetřovací příkazy vydané v souladu s čl. 24 jsou z povahy věci konkrétnější než 

ty, které byly vydány podle článku 23.

Článek 25: Monitorování bankovních transakcí

Monitorování bankovních transakcí, jež proběhnou v budoucnu, je již pokryto článkem 3 protokolu 

EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001. Jak je ovšem uvedeno v důvodové zprávě k tomuto 

protokolu, „tento článek (…) zavazuje členské státy pouze k zavedení mechanismu – členské státy 

jsou s to poskytnout součinnost – ovšem ponechává na každém členském státu, aby rozhodl, zda a za 

jakých podmínek lze součinnost v konkrétním případě poskytnout.“

Takto široký prostor pro rozhodování není v souladu se současným vývojem justiční spolupráce 

v EU, zejména z hlediska zásady vzájemného uznávání. Jakkoli je článek 25 tohoto návrhu do 

značné míry založen na článku 3 protokolu EU o vzájemné právní pomoci z roku 2001, z výše 

uvedených důvodů se od něj do jisté míry liší.
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Je ovšem zohledněna zvláštní a citlivá povaha opatření, a v návrhu je proto v tomto smyslu 

zachována nezbytná míra flexibility. Tato flexibilita se neodráží v článku 25 samotném, nýbrž 

v článku 27. Monitorování bankovních transakcí je úkon, který předpokládá shromažďování důkazů 

v reálném čase, nepřetržitě a po určitou dobu, takže se na něj vztahuje článek 27, který 

prostřednictvím doplnění zvláštního důvodu pro odmítnutí uznání poskytuje flexibilitu (viz níže).

V čl. 25 odst. 1 je stanovena možnost vydat evropský vyšetřovací příkaz za účelem monitorování 

bankovních transakcí, jež proběhnou v budoucnu.

Znění čl. 25 odst. 2 odpovídá první větě čl. 23. odst. 2. Viz výše poznámky k tomuto ustanovení.

Znění čl. 25 odst. 3 odpovídá čl. 24 odst. 4.

V čl. 25 odst. 4 je uvedeno, že praktické podrobnosti ohledně monitorování se dohodnou mezi 

příslušnými orgány vydávajícího a vykonávajícího státu.

Článek 26: Sledované zásilky

Sledované zásilky se užívají zejména při vyšetřování v souvislosti s trestnými činy nedovoleného 

obchodování. Cílem je zamezit zastavení dopravce nedovoleného zboží (např. nákladního 

automobilu obsahujícího nedovolené drogy) a vyčkat např. až do konečného doručení. Tento úkon 

je zásadní z hlediska rozkrývání celých zločinných spolčení namísto pouhého zadržení někoho, jako 

je např. řidič nákladního automobilu.

Sledovanými zásilkami se zabýval již článek 73 Schengenské úmluvy z roku 1990, ovšem pouze 

v oblasti obchodování s drogami. Později došlo k rozšíření na jiné druhy trestných činů článkem 12 

úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000.
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Důvodová zpráva k úmluvě EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000 k článku 12 uvádí: „Pojem 

‘sledovaná zásilka’ není v úmluvě zvláště vymezen a měl by být vykládán v souladu s vnitrostátním 

právem a postupy. Ustanovení se uplatní, pokud např. nedovolená zásilka byla se souhlasem 

dotčených členských států zachycena a bylo povoleno její pokračování, přičemž její obsah zůstal 

neporušen, popřípadě byl vyňat nebo zčásti či zcela nahrazen.“

Článek 26 výslovně stanoví možnost užít evropský vyšetřovací příkaz za účelem provedení 

sledované zásilky. Uplatní se obecná pravidla pro evropský vyšetřovací příkaz, aby nebylo nutné 

přenášet celý obsah článku 12 úmluvy EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000. Jediné pravidlo, 

jež vyžadovalo zvláštní odkaz, je stanoveno v čl. 26 odst. 2 a souvisí se skutečností, že řízení 

a dohled nad operací jsou vždy svěřeny příslušným orgánům vykonávajícího státu.

Článek 27: Vyšetřovací úkony zahrnující shromažďování důkazů v reálném čase, nepřetržitě 

a po určitou dobu

Článek 27 je klíčovou součástí tohoto návrhu a snahy poskytnout celistvou, pružnou a účinnou 

úpravu.

Zahrnuje několik vyšetřovacích úkonů, jež se týkají shromažďování důkazů v reálném čase, 

nepřetržitě a po určitou dobu. Patří k nim např. odposlech telekomunikací1, sledování určitého místa 

nebo osoby, nebo utajená operace. Patří k nim rovněž úkony výslovně uvedené v tomto návrhu, 

jako jsou sledované zásilky nebo monitorování bankovních transakcí.

Užití těchto úkonů je při mnoha vyšetřováních nezbytné, zejména v oblasti organizovaného zločinu 

nebo terorismu. Jejich pokrytí tímto návrhem má proto zásadní význam. Pokud by se tak nestalo, 

justiční orgány by i nadále byly vystaveny užívání několika úprav a nebyly by s to začlenit do 

jediného dokumentu všechny vyšetřovací úkony, jejichž výkon v jiném členském státě požadují.

Tyto úkony se však rovněž vyznačují významnými rozdíly v právních řádech členských států, jež 

mají značný dopad, neboť z uvedených úkonů vyplývá citelné omezení základních práv, a to 

zejména práva na soukromí. I proto jsou úkony této kategorie v rámci nástrojů vzájemné právní 

pomoci podřízeny ještě méně závazné úpravě než jiné úkony.

  
1 Z oblasti působnosti tohoto návrhu jsou vyloučeny jen některé velmi specifické druhy 

odposlechu telekomunikací. Viz vysvětlení k čl. 3 odst. 2 písm. b) a c).
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Vzhledem k uvedeným připomínkám je nezbytné zahrnout tyto úkony do oblasti působnosti 

evropského vyšetřovacího příkazu a zároveň nereálné a nevhodné omezovat důvody pro odmítnutí 

uznání na důvody stanovené v obecné úpravě evropského vyšetřovacího příkazu.

Ve snaze o sladění požadavků na pružnost a širokou oblast působnosti proto článek 27 stanoví, že 

evropský vyšetřovací příkaz lze vydat za účelem provedení tohoto druhu úkonu, ale jeho výkon lze 

odmítnout, pokud by provedení dotyčného úkonu nebylo povoleno v obdobném vnitrostátním 

případě.

Může se stát, že v budoucnu bude pro uvedené úkony nezbytné a možné přijmout přísnější úpravu 

a že nástroj o evropském vyšetřovacím příkazu bude za tímto účelem možné pozměnit nebo 

nahradit. Tento cíl je ovšem za hranicí cílů stávajícího návrhu.

Kapitola V: Závěrečná ustanovení

Článek 28: Oznámení

Článek 28 stanoví povinnost oznámit Komisi některá rozhodnutí, jež mají být přijata v průběhu 

provádění tohoto nástroje (určení příslušných orgánů, jazyky přípustné pro evropský vyšetřovací 

příkaz, požadavek souhlasu s předáním zadržené osoby uvedený v čl. 20 odst. 2 písm. a).
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Článek 29: Vztah k jiným dohodám a ujednáním

Jak je podrobně uvedeno výše a také v podrobném prohlášení, jedním z hlavních cílů tohoto návrhu 

je mít jednotnou úpravu, jež se vztahuje na shromažďování důkazů v jiném členském státě. Tento 

návrh proto musí nahradit stávající úpravy. Zároveň je třeba říci, že nástroje, na nichž jsou tyto 

stávající úpravy založeny, často stanoví pravidla, jež jdou nad rámec shromažďování důkazů (viz 

např. doručování dokumentů v úmluvě o vzájemné právní pomoci z roku 1959). Z čl. 3 odst. 2 

navíc vyplývá nutnost zachovat – třebaže pouze ve velmi omezené míře – nástroje, na nichž je 

založena spolupráce při úkonech, které jsou výjimečně vyňaty z oblasti působnosti tohoto návrhu.

Má-li být zachována možnost pokračovat ve spolupráci při těchto úkonech a v oblastech, které 

nesouvisí se shromažďováním důkazů, nelze zachovat pouze několik ustanovení uvedených 

nástrojů. Je například důležité zachovat několik článků úmluvy o vzájemné právní pomoci z roku 

1959, aby bylo možné tuto úmluvu používat v oblasti doručování dokumentů. Je vhodnější zamezit 

snahám o soupis článků, které mají být zachovány, a článků, které mají být nahrazeny, aby nedošlo 

ke vzniku právního vakua. Proto je v čl. 29 odst. 1 stanoveno, že tento návrh, který je zaměřen na 

shromažďování důkazů, nahrazuje „odpovídající ustanovení“ vyjmenovaných nástrojů.

Tento návrh rovněž částečně nahradí rámcové rozhodnutí 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 

o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (čl. 29. odst. 2). 

Zachování zvláštního nástroje, který stejně není v praxi příliš využíván, přináší zbytečnou složitost.

Rámcové rozhodnutí 2003/577/SVV se však vztahuje nejen na zajištění důkazních prostředků, ale 

také na zajištění majetku s cílem jeho konfiskace. Nemělo by proto být zcela zrušeno.

V čl. 29 odst. 3 a 4 jsou obsažena standardní ustanovení umožňující uplatňování nástrojů, např. 

regionálních, které napomáhají usnadňovat nebo zjednodušovat důkazy ve srovnání s tímto 

návrhem.
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Článek 30: Přechodná ustanovení

Postup výkonu žádosti o právní pomoc může být zdlouhavý a nikdy neproběhne okamžitě. Je proto 

třeba vytvořit přechodná ujednání. Základem pro přechodné pravidlo bude datum doručení žádosti.

Žádosti o právní pomoc obdržené před počátkem uplatňování směrnice o evropském vyšetřovacím 

příkazu budou nadále vyřizovány podle nástrojů o vzájemné právní pomoci. Totéž platí pro 

rozhodnutí o zajištění důkazních prostředků předaných podle rámcového rozhodnutí 

2003/577/SVV.

Článek 31: Provedení

Tento článek nevyžaduje další vysvětlení.

Článek 32: Zpráva o uplatňování

Tento článek nevyžaduje další vysvětlení.

Článek 33: Vstup v platnost

Tento článek nevyžaduje další vysvětlení.

_____________


