Odvolání výhrady ze dne 22. srpna 2013 podle článku 29 odst. 4 Úmluvy
o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. 11. 2001)
Česká republika oznamuje, že v souladu s článkem 43 Úmluvy o počítačové kriminalitě
odvolává zcela výhradu, kterou učinila při uložení své listiny o ratifikaci dne 22. srpna 2013
podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě.

Withdrawal of a reservation from 22 August 2013 provided for in Article 29,
paragraph 4 of the Convention on Cybercrime (Budapest, 23. 11. 2001)
The Czech Republic notifies that in accordance with Article 43 of the Convention
on Cybercrime it withdraws wholly its reservation contained in the instrument of ratification
deposited on 22 August 2013 provided for in Article 29, paragraph 4 of the Convention
on Cybercrime.

Výhrada České republiky k Úmluvě o počítačové kriminalitě
(Budapešť, 23. 11. 2001)
V souladu s článkem 29 odst. 4 a článkem 42 Úmluvy o počítačové kriminalitě Česká
republika prohlašuje, že si vyhrazuje právo odmítnout žádost o uchování podle článku 29
Úmluvy v případech, kdy lze předpokládat, že by nebylo možno, ve vztahu k trestným činům
jiným, než jsou ty, stanovené podle článků 2 až 11 Úmluvy, naplnit podmínku oboustranné
trestnosti pro vyřízení žádosti o vzájemnou pomoc týkající se prohlídky nebo podobného
přístupu, zajištění nebo podobného zabezpečení, nebo zpřístupnění uložených dat.

Reservation of the Czech Republic to the Convention on Cybercrime
(Budapest, 23. 11. 2001)
In accordance with Article 29, paragraph 4, and Article 42 of the Convention on Cybercrime,
the Czech Republic reserves the right to refuse a request for preservation under Article 29
of the Convention in cases where it has reasons to believe that condition of dual criminality
in relation to other criminal acts than those specified under Articles 2 to 11 of the Convention,
cannot be fulfilled to execute mutual assistance for the search or similar access, seizure
or similar securing, or disclosure of the data.

