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Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) představuje šesté číslo 
informačního přehledu o soudních případech týkajících se kyberkriminality (Cybercrime Judicial 
Monitor, CJM). Informační přehled CJM vychází jednou ročně a je distribuován soudním a 
donucovacím orgánům, které působí v oblasti boje proti kyberkriminalitě a trestné činnosti 
prováděné kybernetickými prostředky. Vzniká na základě informací poskytovaných členy Evropské 
justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě (EJCN). Všechna čísla informačního přehledu CJM jsou 
k dispozici na internetových stránkách Eurojustu. 

Stejně jako tomu bylo v předchozích případech, i toto číslo informačního přehledu CJM má čtyři 
hlavní části. První část podává informace o vývoji právních předpisů v oblasti kyberkriminality a 
trestné činnosti prováděné kybernetickými prostředky a elektronických důkazů, neboli e-důkazů, 
v roce 2020. 

Část zabývající se soudnictvím přináší právní analýzy rozhodnutí soudů členských států a zemí mimo 
EU a evropských soudů. Soudy rozhodovaly o různých záležitostech souvisejících s kybernetikou, 
například o zrušení nových ustanovení o sledování šifrovaných zpráv (Rakousko), o přístupu 
donucovacích orgánů k šifrovaným údajům a o zásadě nemo tenetur (Belgie), o legalizaci výnosů 
z ransomwaru Locky prostřednictvím platformy pro směnu kryptoměn (Francie) a o prohlídce a 
zabavení mobilního telefonu obsahujícího sdělení, na která se vztahuje zásada ochrany důvěrnosti 
komunikace mezi právním zástupcem a klientem (Evropský soud pro lidská práva). Stručně je rovněž 
shrnuto několik dalších rozhodnutí vnitrostátních soudů. 

Další část pojednává o vývoji, který nastal během uplynulého roku v Evropské unii v souvislosti 
s uchováváním údajů. Podává přehled nejnovějšího vývoje vnitrostátních právních předpisů a 
judikatury. 

Vzhledem ke stěžejním rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie (SDEU) z října 2020 a stále 
naléhavějším výzvám mnoha členských států ke sjednocení právního rámce uchovávání údajů na 
úrovni EU podává tematický článek v tomto čísle informačního přehledu CJM shrnutí všech 
dosavadních hlavních rozhodnutí SDEU v souvislosti s uchováváním údajů pro účely vyšetřování a 
stíhání trestných činů. Je uvedeno všech šest rozhodnutí, včetně otázek položených SDEU v řízení o 
předběžné otázce a rozhodnutí soudu. 
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