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Ú V O D N Í  S L O V O

Sedmá výroční zpráva Eurojustu předkládá informace o jeho činnosti, informuje o nových událostech a hlavních 

úspěších dosažených v roce 2008.  

Eurojust opět udělal pokrok v práci na případech a posílil svou kapacitu, aby mohl zlepšit spolupráci a povzbudit 

kooperaci kompetentních státních orgánů členských států při řešení závažné mezinárodní kriminality. Eurojust 

upevnil své vztahy se státními orgány členských zemí EU a třetích zemí. Zároveň zlepšil spolupráci s ostatními 

orgány Evropské unie, zvláště pak s Europolem a Evropským úřadem proti podvodům (OLAF).  

S potěšením oznamuji, že v roce 2008 se počet případů postoupených Kolegiu Eurojustu zvýšil oproti roku 2007 

o 10 % a dosáhl tak celkem 1 193 případů.

Zhodnocení činnosti Eurojustu provedené po pěti letech jeho existence, Sdělení Komise o budoucnosti Eurojustu, 

Evropská justiční síť a další související aktivity, které jsme detailně popsaly v minulé výroční zprávě, vedly na 

začátku roku 2008 k iniciativě 14 členských států, jež podaly legislativní návrh k posílení Eurojustu.  

Významným dnem byl 16. prosinec 2008, kdy Rada ministrů přijala nové Rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu 

doplňující Rozhodnutí o založení Eurojustu ze dne 28. února 2002.  

Záměrem nového rozhodnutí Rady je zefektivnit činnost Eurojustu. Hlavními cíly jsou srovnání pravomocí 

národních členů, vytvoření nouzového koordinačního mechanismu, zlepšení výměny informací prostřednictvím 

Eurojustu, posílení spolupráce mezi národními členy a kontaktními body Evropské justiční sítě, posílení spoluprá-

ce mezi třetími státy a ostatními orgány a sítěmi Evropské unie. 

V Eurojustu jsme nadšení pokrokem dosaženým na konci roku 2008 při přípravné práci na implementaci nového 

Rozhodnutí o Eurojustu.  

Kolegium Eurojustu přivítalo v roce 2008 čtyři nové národní členy: Gérarda Loubense (Francie), Laimu Čekeliené 

(Litva), Ritvu Sahavirtovou (Finsko) a Aleda Williamse (Spojené království). Dovolte mi, abych poděkoval všem, 

kteří odešli z Eurojustu v roce 2008, za jejich pomoc a přeji jim úspěch v jejich nových zaměstnáních.  

V roce 2008 zahájilo Kolegium výběrové řízení na pozici nového administrativního ředitele a nedávno jmenovalo 

jeho nástupce. Rád bych poděkoval bývalému administrativnímu řediteli Ernstu Merzovi a zastupujícímu admi-

nistrativnímu řediteli Jacquesu Vosovi za jejich pomoc a trvalou podporu Kolegiu Eurojustu.  
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Udělalo se mnoho práce. Mnoho se však ještě musí udělat k tomu, aby Eurojust mohl plnit své úkoly efektivněji, 

aby se zužitkoval nevyužitý potenciál a především, aby se přijal více proaktivní přístup k podpoře státních orgánů 

členských států v jejich aktivitách v boji proti mezinárodnímu zločinu.  

Jsem si jist, že Eurojust dostal právní nástroje ke zlepšení své efektivity a úspěšně splní, s pomocí členských 

států, své cíle dokončením implementačního procesu nového Rozhodnutí o Eurojustu.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Prezident Eurojustu

Únor 2009
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Návštěva viceprezidenta Barrota v 

Eurojustu

Nové Rozhodnutí o Eurojustu

Tisková konference, na níž 

se oznámila dohoda o novém 

Rozhodnutí o Eurojustu, červenec 

2008
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1 	 S H R N U T Í 	 A 	 Z Á V Ě R Y

Tato kapitola poskytuje shrnutí všech hlavních bodů 

prezentovaných v této výroční zprávě za rok 2008 a je 

rozdělena do tří částí: řešené případy, vnější vztahy a 

vnitřní záležitosti.

Řešené případy

• Eurojust zaznamenal zvýšení počtu případů 

postoupených Kolegiu na 1 193 nových případů, 

což je o 108 více než v roce 2007. To představuje 

nárůst o 10 % oproti roku 2007.

• V roce 2006 jsme zavedli statistiku standardních 

a komplexních případů a statistiku klasifikace 

případů podle cílů v souladu s Rozhodnutím o 

založení Eurojustu. Vzali jsme v úvahu, že případ 

mohl být postoupen Eurojustu s více než jedním 

cílem. Podíl mezi případy standardními a kom-

plexními a případy podle cílů měl v roce 2008 

stejný charakter.  

• Eurojust zorganizoval 132 koordinačních setkání, 

kterých se zúčastnily orgány členských zemí. 110 

se konalo v našich prostorách a 22 v členských 

zemích. Počet koordinačních setkání se v porov-

nání s rokem 2007, kdy se jich uskutečnilo 91, 

značně zvýšil.

• Eurojust zaznamenal 50 různých druhů trestné 

činnosti v případech, které mu byly postoupeny 

v roce 2008. Obchodování s drogami, majetkové 

trestné činy a činy proti veřejným statkům tvořily 

stejně jako minulý rok největší procento všech 

případů.  

• Eurojust uspořádal setkání justičních orgánů 

členských zemí na téma „Priority hodnocení 

hrozby organizovaného zločinu (Organized Crime 

Threat Assessment – OCTA) a  trestního stíhání 

s mezinárodním prvkem“. V květnu 2008 byla 

zpráva předložena Radě.  

• Eurojust se v roce 2008 zapojil do  dalších šesti 

kriminálních analýz Europolu a pokračoval v roz-

víjení práce na případech s Europolem. Celkový 

počet společných kriminálních analýz se tak zvý-

šil na 12. Počet případů Eurojustu zahrnujících 

Europol a OLAF se v roce 2008 zvýšil, obzvláště 

pak jejich účast na koordinačních setkání. Europol 

byl zapojen do 30 případů a účastnil se 24 koordi-

načních setkání. OLAF byl zapojen do pěti případů 

a účastnil se tří koordinačních setkání.  

• V roce 2008 byla ve 12 případech podána žádost 

podle článku 6 písm. a) Rozhodnutí o založení 

Eurojustu, což představuje nárůst oproti minulým 

rokům. 

• Za rok 2008 požádali národní členové orgány 

svých zemí o vytvoření Společného vyšetřovacího 

týmu (dále jen SVT) ve 21 případech.

• V roce 2008 bylo registrováno 237 případů 

za účelem usnadnění a koordinace výkonu 

Evropského zatýkacího rozkazu (EZR). Čtyři pří-

pady se zabývaly konkurencí EZR. V souladu s 

článkem 17 Rámcového rozhodnutí o EZR z 13. 

června 2002  zaznamenal Eurojust 28 případů 

nedodržení lhůt.  

• Eurojust shromažďuje z otevřených zdrojů infor-

mace o odsouzení i zproštění obžalob v případech 

terorismu a poskytuje analytické a statistické 

informace. S odvoláním na rozhodnutí Rady ze 

dne 20. září 2005 vyzývá Eurojust členské země, 

aby poskytovaly více informací týkajících se 

trestního stíhání a odsouzení za teroristické činy.

• Eurojust ustanovil kontaktní bod pro ochranu 

dětí. Byla zřízena webová stránka, jež obsahuje 

popis pravomocí kontaktního bodu, statistiky pří-

padů vedených Eurojustem, které se týkají dětí, 

a emailovou adresu na kontakty orgánů činných 

v trestním řízení a mezinárodních organizací.

• V prosinci 2008 přijala Rada Rozhodnutí o posíle-

ní Eurojustu, čímž pozměnila Rozhodnutí o zalo-

žení Eurojustu ze dne 28. února 2002. Cílem je 

zefektivnit činnost Eurojustu. Pátá kapitola shr-

nuje hlavní oblasti posílení postavení a kapacity 

Eurojustu.  

• Navzdory pozitivnímu vývoji si stále myslíme, že 

potenciál Eurojustu není plně využit. Není tomu 

tak především v udržování proaktivního přístupu 

ke koordinaci složitějších mezinárodních vyšet-

řování a trestních stíhání s cílem zlepšit pomoc 

orgánům členských zemí a dosažení nejlepších 

možných výsledků.  
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• Eurojust věří, že plná implementace Rozhodnutí o 

založení Eurojustu z roku 2002 a včasná a koor-

dinovaná implementace nového Rozhodnutí Rady 

o posílení Eurojustu poskytnou pevné základy a 

umožní Eurojustu hrát důležitější roli při pomáhá-

ní orgánům členských zemí v boji proti meziná-

rodnímu zločinu. 

Vnější vztahy

• Nové Rozhodnutí o posílení Eurojustu znovu 

potvrzuje privilegovaný vztah mezi Eurojustem 

a Evropskou justiční sítí, jenž je založen na kon-

zultacích a komplementaritě. Musejí být přijata 

určitá opatření k zajištění efektivní spolupráce 

mezi oběma organizacemi.

• Bylo podepsáno memorandum o porozumění 

obsahující srovnávací tabulku, které vedlo ke 

zřízení zabezpečeného komunikačního spojení 

mezi Eurojustem a Europolem. V současné době 

operační skupina posuzuje smlouvu o spoluprá-

ci, jež byla podepsána v roce 2004 z důvodu 

zlepšení vzájemné výměny informací, zejména 

pak informací týkajících se kriminálních analýz 

Europolu (AWF).  

• Eurojust a Evropský úřad proti podvodům (OLAF) 

podepsaly 24. září 2008 smlouvu o spolupráci. 

Jejím cílem je zlepšit spolupráci a výměnu infor-

mací.  

• Eurojust dále podepsal smlouvy o spolupráci se 

Švýcarskem (27. listopadu 2008) a Bývalou jugo-

slávskou republikou Makedonie (28. listopadu 

2008).  

Vnitřní záležitosti

• V květnu 2008 odešel administrativní ředitel a 

jeho funkce se dočasně ujal zástupce. Výběrové 

řízení na funkci nového administrativního ředitele 

začalo v roce 2008. 

• V listopadu 2008 se 70 administrativních pracov-

níků přestěhovalo do nové administrativní budovy 

Haagse Veste. Jedná se o dočasné řešení, dokud 

nebude dokončena nová budova. Plánovaný rok 

dokončení je 2014.  

• Eurojust odsouhlasil využití externích konzultač-

ních služeb při hodnocení jeho organizační struk-

tury.  

• Mezi hlavní úspěchy vedení personálního oddělení 

patří přijetí několika klíčových personálních před-

pisů: silnější personální politika, příprava  první-

ho použití nového ročního hodnocení zaměstnan-

ců, zvládnutí a další dokončení plánu pracovních 

míst a přijetí společného plánu školení.

• V členských státech byl zaveden v roce 2008 

zabezpečený systém elektronické pošty.

• V Eurojustu byla vylepšena videokonferenční 

zařízení tak, aby umožňovala simultánní pře-

klad. 

• Stálý přístup a používání Schengenského infor-

mačního systému jsou pro Eurojust mimořádně 

důležitá při řešení případů a  společných koor-

dinačních aktivitách. Za období mezi prosincem 

2007 a prosincem 2008 poslala národní zastou-

pení Eurojustu 229 dotazů.

• Elektronický rejstřík případů byl vylepšen výsled-

ky projektu E-POC III (European Pool against 

Organised Crime) a pokračovala podpora práce 

Kolegia na řešených případech, obzvláště pak 

díky rozšíření týmu analytiků.  Byla zavedena 

nová verze elektronického rejstříku případů a byl 

zahájen další projekt, E-POC III+, jenž má zlepšit 

využitelnost systému.

• Rozpočet Eurojustu původně činil 20 mil. EUR. 

Následně byl ale o 4,8 mil. EUR navýšen a byl 

vyčerpán do výše 97 procent. Evropský parla-

ment udělil administrativnímu řediteli absolutori-

um na rok 2006.
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2 	 P R Á C E 	 N A 	 P Ř Í P A D E C H

Statistika řešených případů
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Graf 1: Vývoj případů v letech 2002–2008

Graf 2: Současný stav probíhajících případů
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Graf 1: Vývoj případů v letech 2002–2008

V roce 2008 zaregistrovali národní členové 1 193 přípa-

dů, což bylo oproti roku 2007 (1 085 případů) zvýšení 

o 10 %. Tyto údaje naznačují stejný trend jako v pře-

dešlém roce. I přes velké úsilí národních zastoupení se 

počet komplexních případů snížil (viz. graf 3).

Stojí za zmínku, že 1 153 případů se týkalo živých 

případů a 40 případů bylo zaregistrováno za účelem 

získání přehledu o obecných právních záležitostech 

týkajících se jednotlivých právních systémů, soudních 

věcí a reálií, nikoli však práce Kolegia na řešených 

případech.

Graf 2: Současný stav probíhajících případů

Za rok 2008 bylo postoupeno Eurojustu 1 193 případů. 

Tento údaj však představuje pouze část práce národ-

ních členů. Graf 2 udává přesnější přehled o práci 

Kolegia, jelikož znázorňuje počet dosud nevyřešených 

případů a počet případů, jež byly za celou dobu exis-

tence Eurojustu vyřešeny.

Na konci roku 2008 bylo z období let 2003–2008 stále 

otevřeno 1 002 případů, z nichž 700 bylo zaregistrová-

no v roce 2008.  

Graf 3:  Standardní/komplexní případy v letech 

2007–2008

Eurojust zavedl v roce 2006 nový klasifikační systém, 

jenž rozděluje případy na standardní a komplexní. To 

umožňuje nový způsob popisující kvalitu a povahu 

případů řešených Eurojustem v roce 2008. Na základě 

této klasifikace ukazuje graf 3, že přibližně 84 % pří-

padů postoupených Eurojustu vyžaduje běžnou úroveň 

zapojení Eurojustu a zbývajících 16 % vyšší stupeň 

zapojení.

Rozdíl mezi standardními a komplexními případy je 

založen na posouzení několika faktorů: počet zúčastně-

ných zemí, povaha pomoci požadované od Eurojustu a 

úkoly vykonané Eurojustem, pracovní zatížení požado-

vané od národních členů zúčastněných zemí, závažnost 

zločinu a doba nutná pro vyřízení věci. Toto rozlišování 

případů na standardní a komplexní částečně souvisí 

s počtem bilaterálních a multilaterálních případů a s 

potřebou koordinace a/nebo spolupráce.  

Graf 4:  Bilaterální a multilaterální případy v 

letech 2007–2008

Je třeba zdůraznit, že bilaterální případ neznamená 

vždy standardní případ. Účast Eurojustu může být 

klíčová pro zlepšení spolupráce a koordinace vyšet-

řování nebo trestného stíhání mezi dvěma zeměmi a 

poskytovaná pomoc může být složitá. Z tohoto pohledu 

může být celkové úsilí vynaložené Eurojustem stejně 

významné jako práce vykonaná na multilaterálních 

případech.

Grafy 5, 6 a 7 podávají podrobnější analýzu vazeb 

mezi multilaterálními nebo bilaterálními případy a 

cíli Eurojustu podle článku 3 Rozhodnutí o založení 

Eurojustu. 

1. Cíle Eurojustu při vyšetřování a stíhání trestné činnosti uvedené v článku 4 v oblasti závažné trestné činnosti, zejména 

organizované, týkající se dvou nebo více členských států jsou:

(a) posilovat a zlepšovat koordinaci příslušných orgánů členských zemí při vyšetřování a stíhání vedených v členských 

zemích s ohledem na všechny žádosti příslušných orgánů členské země a na všechny informace poskytnuté jakoukoli institucí, 

jež je příslušná podle předpisu v rámci smluv;

(b) zlepšovat spolupráci příslušných orgánů členských zemí, zejména usnadňovat výkon mezinárodní právní pomoci a 

vyřizování žádosti o vydání; 

(c) jinak podporovat příslušné orgány členských zemí za účelem zvýšení efektivity jejich činnosti při vyšetřování a stí-

hání.

2. V souladu s pravidly stanovenými Rozhodnutím o založení Eurojustu a  na žádost příslušného orgánu členské země smí 

Eurojust pomáhat i při vyšetřování a stíhání, která se týkají pouze této členské země a třetí země, pokud byla s třetí zemí 

uzavřena dohoda o spolupráci ve smyslu čl. 27  odst. 3 nebo pokud je v konkrétním případě na poskytnutí takové pomoci 

významný zájem. 

3. V souladu s pravidly stanovenými Rozhodnutím o založení Eurojustu a na žádost příslušného orgánu členské země 

nebo Komise smí Eurojust pomáhat i při vyšetřování a stíhání týkajících se pouze tohoto členského sátu a Společenství.  

[dodatečně zvýrazněno]
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Graf 3: Standardní/komplexní případy v letech 2007–2008

Graf 4: Bilaterální a multilaterální případy v letech 2007–2008
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Graf 5 ukazuje rozbor celkového počtu případů v 

období 2007–2008. Jeden případ mohl být postoupen 

Eurojustu  s více než jedním cílem. Podíl mezi případy 

dělenými podle cílů měl v roce 2008 stejný charakter 

jako v roce 2007.

Grafy 6 a 7 se týkají vazeb mezi počtem multilate-

rálních a bilaterálních případů a cílů stanovených v 

Rozhodnutí o založení Eurojustu. U multilaterálních 

případů je úměrně více žádostí o právní pomoc a koor-

dinaci mezi kompetentními orgány členských zemí.

Z hlediska účasti jednotlivých národních zastoupení na 

projednávání případů v Eurojustu graf 8 znázorňuje 

počet případů registrovaných z podnětu jednotlivých 

národních zastoupení. U následujících členských zemí 

došlo k nárůstu registrovaných případů o 50 a více pro-

cent: Bulharsko, Irsko, Itálie, Kypr, Malta a Rakousko. 

Graf 5: Klasifikace případů podlé cílů v letech 2007–2008

Graf 6: Multilaterální případy v letech 2007–2008: Cíle (Čl. 3 Rozhodnutí o založení Eurojustu)
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Graf 7: Bilaterální případy v letech 2007–2008: Cíle (Čl. 3 Rozhodnutí o založení Eurojustu)

Graf 8: Dožadující státy v letech 2007–2008
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Graf 9 znázorňuje počet případů, kdy byla jednotlivá 

národní zastoupení požádána o pomoc. Téměř všechny 

členské země vykazují zvýšení počtu žádostí za rok 

2008. U následujících členských zemí došlo ke zvýšení 

o 50 a více procent: Lotyšsko, Lucembursko, Malta a 

Slovinsko.

Graf 10 zobrazuje obecné hlavní formy trestné činnosti 

a také detailnější analýzu podkategorií trestných činů 

(světle modré a bílé označení).

Trestné činy, jimiž se zabýval Eurojust v roce 2008, 

měly podobný charakter jako v minulých letech.  

Eurojust zaznamenal 50 různých forem trestné čin-

nosti. Jeden případ může spadat do několika dalších 

forem trestné činnosti a národní členové mohou kromě 

hlavního trestného činu identifikovat ještě vedlejší 

trestné činy.  

Obecně se nápad věcí v roce 2008 zvýšil u všech druhů 

trestné činnosti. Obchodování s drogami a majetkové 

trestné činy a činy proti veřejným statkům včetně pod-

vodu stále představují nejvyšší procento věcí postou-

pených Eurojustu.  

Koordinační setkání, známá též jako schůzky III. stup-

ně, jsou pořádána na základě pozvání jednoho nebo 

více zúčastněných národních zastoupení. Účastní se 

jich zúčastnění národní členové, jejich zástupci a/nebo 

jejich asistenti a kompetentní orgány zúčastněných 

zemí.

Počet koordinačních setkání se výrazně zvýšil. V roce 

2007 se konalo 91 koordinačních setkání a v roce 2008 

132, z nichž 110 se jich konalo v Eurojustu a 22 v 

členských zemích.

Většina z koordinačních setkání (84) byla s účastí tří 

až 14 zemí.  

Případy, jež vyžadovaly koordinační setkání, se týkaly 

převážně majetkových trestných činů nebo činů proti 

veřejným statkům včetně podvodu (53), obchodování 

s drogami (40), praní špinavých peněz (18), trestných 

činů proti životu, zdraví nebo osobní svobodě (11), 

obchodování s lidmi (8) a terorismu (6). Jedno koordi-

nační setkání se může zabývat více jak jedním druhem 

trestné činnosti. 

Graf 9: Dožádané státy v letech 2007–2008
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Graf 10: Hlavní formy trestné činnosti v letech 2007–2008

Graf 11: Koordinační setkání v letech 2005–2008

0

100

200

300

400

500

600

2008 2008

2007 2007

1413121110987654321

207 223

24 20

71 83

23 23

134
146

79
86

457

500

178
192

78 78

33 40 46

104 103

11
31

80

118

48

hlavní formy 
trestné činnosti

podkategorie 
trestných činů

0

20

40

60

80

100

120

140

Outside Eurojust

Inside Eurojust

Total

2008200720062005

Celkem V rámci Eurojustu Mimo Eurojust

73

55

18

91

70

21

91

74

17
22

110

132

1 Obchodování s drogami
2 Převaděčství
3 Obchodování s lidmi
4  Terorismus a trestné činy, jež jsou nebo mo -

hou být spáchány během teroristické činnosti
5  Trestné činy proti životu, zdraví nebo osobní 

svobodě
6 Vražda
7  Majetkové trestné činy a činy proti veřejným 

statkům včetně podvodu

8 Zpronevěra a podvod
9 Daňové podvody
10 Podvody s DPH
11  Padělání veřejných listin a obchodování s 

nimi
12  Praní špinavých peněz a jiné související 

trestné činy 
13 Počítačová kriminalita
14 Účast na zločinném spolčení



18

Francie, Itálie a Spojené království jakožto dožadující 

státy uspořádaly celkem 66 koordinačních setkání, 

což představuje polovinu všech koordinačních setkání 

za celý rok. Z dožadujících států uspořádala Francie 

25 procent koordinačních setkání. Ve statistice za rok 

2008 je také poprvé zahrnuto Norsko, jež uspořádalo 

pět koordinačních setkání.

V roce 2008 požádal Eurojust o pomoc třetí státy ve 

141 případech, zatímco v roce 2006 to bylo ve 117 a v 

roce 2007 ve 188 případech. Třetí státy se zúčastnily 

39 koordinačních setkání.

Graf 14 znázorňuje informace o ostatních orgánech 

Evropské unie a jiných mezinárodních organizací, jež 

byly dožádány v projednávaných případech Eurojustu 

a účastnily se koordinačních setkání.

Graf 12: Koordinační setkání – Dožadující státy v letech 2007–2008

Graf 13: Koordinační setkání – Dožádané státy v letech 2007–2008
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Graf 14: Evropské orgány a mezinárodní organizace

2005 2006 2007 2008
Koordinační	schůzky	

v	roce	2007
Koordinační	schůzky	

v	roce	2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Evropská	Rada		 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

OSN 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Policejní	a	celní	
spolupráce	
skandinávských	zemí

0 0 1 0 0 0

Mise	Spojených	
národů	v	Kosovu

0 0 0 1 0 1

Celkem 13 10 32 38 14 29

Formální žádosti podle článků 6 a 7 Rozhodnutí  
o založení Eurojustu

V roce 2008 bylo vydáno 12 žádostí podle 

článku 6 písm. a) Rozhodnutí o založení 

Eurojustu.

Osm žádostí bylo vydáno na základě článku 6 písm. a) 

bodu (v). Ve dvou případech italské národní zastoupení 

požádalo své národní orgány o poskytnutí informací. 

Jeden případ se týkal podvodu a praní špinavých peněz 

a byl iniciován Itálií; druhý případ se týkal podvodu a 

byl zahájen Slovinskem.

V pěti žádostech italské národní zastoupení požádalo 

o koordinaci mezi kompetentními orgány zúčastně-

ných členských zemí podle článku 6 písm. a) bodu 

(iii). Tři případy zahrnovaly podvod: jeden se týkal 

účasti ve zločinecké organizaci zabývající se převa-

děčstvím a druhý terorismem. Případy byly iniciovány 

Portugalskem, Francií, Itálií a Dánskem.

V další žádosti vydané na základě článku 6 písm. a) 

bodů (i), (iii) a (v) byly italské orgány požádány o 

zahájení vyšetřování nebo stíhání konkrétních trest-

ných činů. Případ byl iniciován Španělskem.

Tři žádosti byly vydané na základě článku 6 písm. 

a) bodu (ii). První se týkala případu převaděčství. 

Portugalské a španělské národní zastoupení požádala 

své národní orgány, aby uznaly, že portugalské orgány 

mají lepší podmínky pro stíhání těchto trestných činů 

a aby se obrátily o pomoc na Eurojust ohledně další 

koordinace. Žádosti bylo vyhověno. 

Druhá žádost se týkala těžkého ublížení na zdraví. 

Španělské národní zastoupení požádalo své národní 

orgány, aby uznaly, že  se finské orgány nacházejí v 

lepší pozici pro trestní stíhání případu a aby předaly 

trestní řízení. Případ byl zahájen Finskem.

Třetí žádost se týkala případu únosu. Portugalské 

národní zastoupení požádalo své národní orgány, aby 

uznaly, že španělské orgány jsou v lepší pozici pro 

trestní stíhání případu. Portugalské národní zastoupení 

požádalo své národní orgány, aby koordinovaly své 

činnosti s kompetentními španělskými orgány a aby se 

obrátily o pomoc na Eurojust ohledně další koordinace. 

Žádosti bylo vyhověno.  

Poslední žádost založená na článku 6 písm. a) bodu 

(i) se týkala podvodu, konkrétně výroby padělků a 

nedovolených napodobenin. Italské národní zastoupení 

požádalo své národní orgány, aby zahájily vyšetřování 

nebo trestní stíhání konkrétních trestních činů ve fran-

couzském případu.

V roce 2008 nebyly vydány žádné žádosti 

podle článku 7 písm. a) Rozhodnutí o 

založení Eurojustu.

Rádi bychom zdůraznili důležitost správného uplatňo-

vání článku 6 písm. a) a článku 7 písm. a) jakožto pro-

středku k dosažení nejrychlejšího a nejefektivnějšího 
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řešení, pomocí něhož lze předejít či urovnat konflikt 

jurisdikcí.

Je však ještě potřeba uvést, že postupy popsané v 

článku 6 písm. a) a článku 7 písm. b) byly schváleny 

příslušnými orgány členských zemí během koordinač-

ních setkání. 

Evropský zatýkací rozkaz 

Eurojust má tři hlavní cíle v oblasti EZR:    

• usnadnit provádění EZR (článek 3 Rozhodnutí o 

založení Eurojustu)

• pomoci v případě konkurence EZR  (článek 16 

Rámcového rozhodnutí Rady o EZR z 13. června 

2002, dokument č  2002/584/JHA, dále jen RR EZR) 

• přijímat hlášení o nedodržení lhůt (článek 17 RR 

EZR)

Níže je uveden krátký přehled činnosti v těchto třech 

oblastech.

1. Případy týkající se usnadnění výkonu EZR

Eurojust zaregistroval v roce 2008 celkem 237 přípa-

dů s cílem usnadnit výkon EZR. Pouze dva případy se 

týkaly všeobecného dotazníku;  zbytek se týkal práce 

na případech. Z celkového počtu případů je 107 stále 

v běhu.

V případech konkurence EZR s národními zatýkacími roz-

kazy je potřeba zajistit dostatečnou koordinaci, obzvláště 

jedná-li se o paralelní vyšetřování anebo trestní stíhání, 

aby se dobře využilo možnosti výkonu EZR. 

2.  Případy týkající se článku 16 Rámcového rozhodnutí 

Rady o EZR

V roce 2008 se zabýval Eurojust čtyřmi případy kon-

kurujících EZR. Tři případy byly zaregistrovány Belgií 

(vůči Francii a Spojenému království, vůči Francii a 

Lucembursku a vůči Albánii a Itálii) a jeden Českou 

republikou (vůči Spojenému království).

3.  Případy týkající se článku 17 Rámcového rozhodnutí 

Rady o EZR

Eurojust zaznamenal v roce 2008 celkem 28 případů 

nedodržení lhůt u EZR. Výše jsou uvedeny dva grafy s 

rozložením případů zahrnujících článek 17. První graf 

je  podle státu, jenž informoval Eurojust (předkládající 

stát, což může být vykonávající či vydávající stát). 

Druhý je podle dalších zúčastněných států.

Graf 15: Dožadující státy – vykonání EZR v roce 2008
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Graf 16: Dožádané státy – vykonání EZR v roce 2008

Graf 17: Případy týkající se článku 17
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Jako hlavní důvod pro nedodržení lhůt u EZR stano-

vených článkem 17 Rámcového rozhodnutí Rady o 

EZR uvedly členské státy, že vydávající orgán musel 

poskytnout další informace a tento proces (obdržení 

žádosti, získání informací ze spisů a překlad) následně 

zpozdil celé řízení.

Dalšími důvody jsou také:  

• požadavek, aby vydávající orgán poskytl záruku, 

že osoba bude vrácena zpět k vykonání trestu;

• zpoždění doručení originálu EZR;

• vyžádaná osoba se úspěšně odvolala (také díky 

tomu, že chyběly určité informace ve vydaném 

zatykači);

• provedení EZR neproběhlo kvůli zdravotnímu 

stavu podezřelé osoby nebo potížím ji předvolat.

Společné vyšetřovací týmy

Praktické zkušenosti a povědomí o společných vyšet-

řovacích týmech (SVT) se v posledních letech zvyšují. 

V roce 2008 se o vytvoření SVT uvažovalo ve 21 pří-

padech. 

Posuzuje se možnost, že by Eurojust mohl získat pro-

středky k financování SVT v rámci programu Komise 

„Prevence a boj proti zločinu“. V tomto ohledu byl uči-

něn významný krok v roce 2008, kdy Eurojust obdržel 

grant ke spolufinancování SVT. 

Eurojust a Europol uspořádaly ve dnech 15. a 16. pro-

since 2008 čtvrté setkání sítě národních expertů o SVT, 

jenž se konalo v prostorách Europolu a účastnili se ho 

experti z členských zemí, OLAF, Eurojustu, Europolu 

a zástupci Generálního sekretariátu Rady a Komise. 

Tento rok byli přítomni i zástupci z USA. Vystoupili 

národní experti SVT a proběhly dva workshopy zamě-

řené na praktické zkušenosti s SVT, včetně zvyšování 

povědomí o SVT a shromažďování důkazů. Účastníci 

vyzvedli důležitost Eurojustu a Europolu a jedním  z 

hlavních závěrů bylo konstatování, že zapojení policie 

a justice již od fáze počátečního plánování k rozho-

dování o vytvoření SVT je důležitá. Plné znění závěrů 

je obsaženo v dokumentu Rady č. 17512/08 ze dne 

19. prosince 2008.

Eurojust a Europol také informovaly o tom, jak pokro-

čily v tvorbě a publikaci SVT manuálu. Tento manuál 

nahrazuje existující dokument „Průvodce legislativou 

členských států EU o SVT“. Nový manuál byl distri-

buován národním expertům SVT a dalším účastníkům 

semináře. Hlavním cílem tohoto manuálu je informovat 

odborníky o právním základu a požadavcích k vytvoře-

ní SVT a poradit, kdy může být užitečné SVT vytvořit. 

Manuál se také pokouší vysvětlit případné nejasnosti o 

SVT a povzbudit odborníky, aby tuto relativně novou 

pomůcku, jež jim může pomoci při vyšetřování, užívali. 

Manuál se také snaží všeobecně pomoci rozvíjet mezi-

národní spolupráci v trestních věcech. Snaží se vychá-

zet ze společných praktických zkušeností a materiálů 

ze seminářů a setkání. Manuál bude pravidelně aktu-

alizován, obzvláště v reakci na praktické zkušenosti z 

řešených případů.  

Hlavní formy trestné činnosti

Níže uvádíme údaje o konkrétních trestných činech a 

činnostech, které se týkají následujících oblastí: tero-

rismus, padělání, obchodování s drogami, obchodování 

s lidmi, praní špinavých peněz, majetkové trestné činy 

a činy proti veřejným statkům včetně podvodu, trestné 

činy proti životu, zdraví nebo osobní svobodě a počíta-

čová kriminalita.

Do těchto typů trestné činnosti spadá velká část přípa-

dů. Snaha o podporu státních orgánů členských zemí 

v těchto případech představuje pro Eurojust prvořadou 

prioritu.
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Terorismus

Graf 18: Případy terorismu v letech 2004–2008
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V roce 2008 byla uspořádána strategická a taktická 

setkání s cílem propagovat a upevnit justiční spolupráci 

mezi členskými zeměmi v oblasti boje proti terorismu. 

Tato setkání přinesla také možnost výměny informací 

a nejlepší postup v boji proti terorismu.

Eurojust poskytl Europolu příspěvek (na bázi příspěvků 

obdržených od orgánů členských zemí zodpovědných 

za boj proti terorismu) ke zprávě o situaci a trendech 

teroristické činnosti v Evropské unii (zpráva TE-SAT 

2008) a vytvořil první vydání monitorovací zprávy o 

odsouzení za teroristické trestné činy. Tato zpráva 

shromažďuje údaje o odsouzeních za terorismus i 

osvobozující rozsudky. Tyto údaje vycházejí z otevře-

ných zdrojů a poskytují analytické a statistické infor-

mace.

V roce 2008 se zvýšila spolupráce s partnery EU, mezi-

národními organizacemi i třetími státy. 

Případy	terorismu	v	roce	2008 Celkem

Financování terorismu 8

Terorismus a trestné činy, které jsou 
nebo mohou být páchány během 
teroristické činnosti 

23

Ostatní typy 8

Eurojust v roce 2008 zaregistroval 39 nových případů. 

Přestože se počet případů v porovnání s minulým rokem 

zdá stabilní, případy financování terorismu stouply. 

Španělsko, Francie a Spojené království byly nejvíce 

dožadované země ohledně případů terorismu, přičemž 

pět z šesti koordinačních setkání organizovala Itálie.

Fundamentalistické skupiny stále převažují a jsou 

následovány separatistickými skupinami. Tento trend 

také potvrzují informace o rozsudcích za teroristické 

trestné činy posílané Eurojustu orgány členských zemí 

v rámci rozhodnutí Rady o výměně informací a spolu-

práci v boji proti terorismu z 20. září 2005 (dokument 

č. 2005/671/JHA).

Polovina zaslaných rozsudků se týkala fundamentalis-

tických teroristických skupin (190 z celkového počtu 

384 rozsudků), zatímco 148 zase převážně separa-

tistických skupin. Pouze deset členských zemí uvedlo 

rozsudky ze soudních řízení: Belgie, Dánsko, Francie, 

Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, 

Švédsko a Spojené království. Výsledky soudních 

řízení ukazují, že průměrná doba uloženého trestu se 

pohybovala lehce pod deseti lety. Stojí za zmínku, že 

nejvyšší sazby byly v Německu, Francii a Itálii. Průměr 

osvobozujících rozsudků se od roku 2007 mírně snížil 

(z 27 na 23 procent).
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Padělání

Graf 19: Případy padělání v letech 2004–2008
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Počet případů padělání postoupených Eurojustu neu-

stále roste (108 nových případů ve srovnání s 94 v 

roce 2007). Tento trend je zvlášť zajímavý ve vztahu k 

výrobě padělků a nedovolených napodobenin (Francie 

má v této oblasti nejvíce registrovaných případů) a pří-

padů padělání peněz a platebních prostředků (včetně 

šesti případů padělání Eura).

Případy	padělání	v	roce	2008 Celkem

Výroba padělků a nedovolených napo-
dobenin

12

Padělání veřejných listin a obchodová-
ní s nimi

46

Padělání peněz a platebních prostřed-
ků

50

Stejně tak se zvýšil i počet koordinačních setkání 

týkajících se výše zmíněných témat (ze čtyř v roce 

2007 na 15 za rok 2008). V roce 2008 se  Eurojust 

zapojil do dvou kriminálních analýz Europolu zaměře-

ných na padělání, což vedlo k zapojení Eurojustu do 

expertních setkání pořádaných Europolem a k zapojení 

Europolu do několika komplexních případů řešených 

Eurojustem. 

Obchodování s drogami

Tím, že zmizela většina vnitřních hraničních kontrol, se 

stala EU atraktivním místem pro trh s ilegálními dro-

gami a usnadnil se nákup a prodej surovin potřebných 

pro výrobu drog.

Geografický model prodeje drog identifikovaný v roce 

2007 pokračuje i v roce 2008. Nejčastěji dožadova-

nými zeměmi jsou Španělsko, Nizozemsko a Itálie, 

za nimi následuje Německo, Francie, Spojené králov-

ství a Belgie. Holandské a italské národní zastoupení 

výrazně zvýšily počet svých případů (v případě Itálie 

téměř dvojnásobně) jakožto dožadující země. To zvý-

šilo počet kontaktů mezi státními orgány těchto zemí 

a Eurojustem. Eurojust zaznamenal v konkrétních 

komplexních případech zvýšení zapojení nigerijských 

kriminálních skupin.  

Počet koordinačních setkání pořádaných Eurojustem 

souvisejících s případy obchodování s drogami se v roce 

2008 téměř zdvojnásobil (24 případů v roce 2007 a 40 

v roce 2008). To se promítlo na zvýšeném počtu kom-

plexních případů, jež si vyžadují koordinačních setkání 

státních orgánů několika zemí. Obzvláště zajímavý je 

fakt, že se počet koordinačních setkání organizovaných 

italským národním zastoupením zpětinásobil. 

Eurojust podpořil přípravné práce pro nový evropský 

Akční plán boje proti drogám na období 2009–2012 

organizovaný Horizontální pracovní skupinou Rady. 
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Graf 20: Případy obchodování s drogami v období 2004–2008
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Francouzské předsednictví trvalo na důležitosti účasti 

Eurojustu na realizaci nového Akčního plánu, zvláště 

pak s ohledem na justiční spolupráci v EU.

Obchodování s lidmi

Jak již bylo zdůrazněno v Závěrech určujících priority 

EU v boji proti organizovanému zločinu založených 

na Hodnocení hrozby organizovaného zločinu (OCTA) 

2007, pašování a obchodování s lidmi napojené na 

pašování ilegálních přistěhovalců by měly patřit mezi 

hlavní priority. V reakci na to uspořádal Eurojust s 

podporou Slovinského předsednictví v Portoroži v 

květnu 2008 strategické setkání na téma obchodování 

s lidmi a ochrana svědků. Cílem tohoto setkání bylo 

porozumět obecným trestným fenoménům a zvláštním 

mechanismům, normám a nejlepším postupům, které 

jsou, nebo by měly být, aplikovány k ochraně svědků 

trestných činů obchodování s lidmi během vyšetřování 

a trestního řízení.

Obchodování s lidmi tvoří od roku 2004 5,7 % všech 

případů Eurojustu (230 případů). Za rok 2008 řešil 

Eurojust 83 případů obchodování s lidmi, což před-

stavuje 6,9 % všech případů (většina z nich se týkala 

sexuálního zneužívání). Je třeba vzít v úvahu, že tyto 

údaje nezahrnují případy převaděčství (20 případů za 

rok 2008).

Z grafu 21 vyplývá, že počet případů obchodování s 

lidmi se zvýšil, s výjimkou roku 2006, v průměru o 17 

případů v porovnání s předešlým rokem.

Rumunsko, Bulharsko a Česká republika jsou nejčastěji 

dožadujícími státy, zatímco Itálie a Španělsko zase 

nejčastěji dožadovanými státy. Počet žádostí adresova-

ných Itálii zůstal v minulých dvou letech stejný (14 pří-

padů), kdežto Španělsko zdvojnásobilo počet případů, 

kdy je dožadovanou zemí (ze 7 případů v roce 2007 na 

14 v roce 2008).

Registrace případů obchodování s lidmi se v Bulharsku 

v roce 2008 dramaticky zvýšila ve srovnání s před-

chozím rokem (z 1 na 12 případů), zatímco Rumunsko 

má největší počet případů, ale od roku 2007 se počet 

nezvýšil (17 případů).  

Počet koordinačních setkání zabývajících se obchodo-

váním s lidmi se také zvýšil (celkem 8).  
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Praní špinavých peněz

Počet řešených případů Eurojustu zabývajících se pra-

ním špinavých peněz se zvyšoval od roku 2004 do roku 

2007 v průměru o 28 případů ročně. V roce 2008 se 

tento růst zastavil a bylo zaregistrováno celkem 103 pří-

padů. Případy praní špinavých peněz představují 8,5 % 

všech řešených případů Eurojustu (celkem 345 případů 

registrovaných od roku 2004). Počet zaregistrovaných 

případů praní špinavých peněz za rok 2008 představuje 

8,6 % všech zaregistrovaných případů během roku.

Portugalsko a Rumunsko zaregistrovaly v roce 2007 

nejvíce případů tohoto trestného činu (osm a deset pří-

padů). V roce 2008 zaregistrovalo Portugalsko  nejvíce 

těchto případů (17 případů) a za ním těsně následovalo 

Nizozemsko (14 případů).  

Nejvíce dožadovanými státy byly Španělsko a Francie 

(22 a 18 případů).

Graf 21: Případy obchodování s lidmi v letech 2004–2008

Graf 22: Případy praní špinavých peněz v letech 2004–2008
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Počet koordinačních setkání se také mírně zvýšil na 

celkem 18. 

Eurojust se zapojil do jedné kriminální analýzy Europolu 

týkající se praní špinavých peněz. 

Majetkové trestné činy a činy proti 

veřejným statkům včetně podvodu  

Eurojust zaregistroval celkem 500 případů majetkových 

trestných činů a činů proti veřejným statkům včetně 

podvodu. Tyto údaje zahrnují případy zaregistrované 

v jedné (či více) z následujících kategorií: organizo-

vaná loupež, nedovolený obchod s kulturními statky 

včetně starožitností a uměleckých děl, zpronevěrou 

a podvodem, vydírání a vymáhání peněz za ochranu, 

výroba padělků a nedovolených napodobenin, padělání 

veřejných listin a obchodování s nimi, padělání peněz a 

platebních prostředků, korupce a další typy majetkové 

trestné činnosti včetně podvodu. Některé kategorie 

jsou okomentované v oddílu Padělání. Údaje uvedené 

v této části se zaměřují na případy zpronevěry a pod-

vodu, jež tvoří hlavní kategorii majetkových trestných 

činů a činů proti veřejným statkům včetně podvodu.

Od roku 2004 počet případů zpronevěry a podvodu 

včetně daňového podvodu, počítačového podvodu, 

podvodu v souvislosti s nabízením služeb, zpronevěry 

firemního majetku a podvodu s DPH stoupal ročně v 

průměru o 40 případů. V roce 2008 tvořil tento druh 

trestné činnosti 16 % celkového počtu případů řeše-

ných Eurojustem (192 případů).

Eurojust uspořádal 15 koordinačních setkání týkajících 

se případů zpronevěry a podvodu.

Eurojust se zapojil do jedné kriminální analýzy Europolu 

týkající se podvodu s nadměrnými odvody DPH.

Graf 23: Případy zpronevěry a podvodu v letech 2004–2008
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Graf 24: Případy trestných činů proti životu, zdraví nebo osobní svobodě v letech 2004–2008
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Trestné činy proti životu, zdraví nebo osobní svobodě

Počet zaregistrovaných případů spadajících do kate-

gorie trestných činů proti životu, zdraví nebo osobní 

svobodě se v roce 2008 zvýšil oproti minulému roku 

přibližně o 9 % ve srovnání s předešlým rokem (o 12 

případů) a dosáhl celkového počtu 146 případů.  

Do tohoto typu trestné činnosti spadají následující 

kategorie: vražda, těžké ublížení na zdraví a únos, 

omezování osobní svobody a braní rukojmí. Počet pří-

padů vraždy a těžkého ublížení na zdraví se v porov-

nání s rokem 2007 zvýšil, v případě vraždy o sedm a 

v případě těžkého ublížení na zdraví o osm případů. 

Počet případů únosu, omezování osobní svobody a 

braní rukojmí klesl v porovnání s rokem 2007 o tři 

případy.

Případy	trestných	činů	proti	
životu,	zdraví	nebo	osobní	
svobodě	v	roce	2008

Celkem

Vražda 86

Těžké ublížení na zdraví 47

Únos, omezování osobní svobody a 
braní rukojmí 

13

Při čtení těchto údajů by se měla věnovat pozornost 

tomu, že tyto násilné trestné činy jsou často propojené s 

případy obchodování s drogami a obchodování s lidmi.  

Eurojust uspořádal 11 koordinačních setkání zabýva-

jících se těmito případy, což je v porovnání s rokem 

2007 dvojnásobek.

Počítačová kriminalita

V roce 2008 bylo zaregistrováno v elektronickém rejst-

říku případů 31 nových případů počítačové kriminality, 

což představuje výrazné zvýšení oproti roku 2007 (11 

případů).  

Evropská Komise přijala v roce 2008 obecnou politiku 

boje proti počítačové kriminalitě, jejímž cílem bylo zvý-

šit povědomí v členských státech. 

V říjnu 2008 uspořádal Eurojust v Aténách strategic-

ké setkání s účastí všech členských států týkající se 

počítačové kriminality. Hlavními cíli bylo poskytnutí 

informací o rychlém vývoji a sofistikovanosti počíta-

čové kriminality, obeznámení s prací Eurojustu v dané 

oblasti a lepší pochopení existence, struktury a cílů sítě 

24/7, coby nejdůležitější mezinárodní policejní sítě na 

spolupráci v oblasti počítačové kriminality vytvořené 

pod celkovým vedením Rady Evropy.  
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Graf 25: Případy počítačové kriminality v letech 2004–2008  
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Kontaktní bod pro ochranu dětí

Na neformálním setkání JAI, jenž se konalo v Lisabonu, 

byla ochrana dětí jedním z hlavních témat. Během 

tohoto setkání předložil belgický ministr spravedlnosti 

návrh, aby Eurojust jmenoval kontaktní bod, jenž by 

se zabýval problematikou ochrany dětí. O pár týdnů 

později jmenoval Eurojust kontaktní bod pro ochranu 

dětí.

Hlavní funkcí kontaktního bodu pro ochranu dětí je 

koordinovat informace, shromažďovat a identifikovat 

nejlepší relevantní postupy a sdílet praktické zkuše-

nosti získané při práci na případech v souvislosti s 

mezinárodním vyšetřováním případů týkajících se dětí. 

Jako mimořádně závažné formy trestné činnosti byly 

identifikovány únosy dětí, sexuální zneužívání dětí, 

obchodování s dětmi a dětská pornografie.  

Kontaktní bod zastupuje Eurojust v této problematice 

a účastní se konferencí a seminářů s dvojím posláním: 

zvyšovat o sobě povědomí a zajistit, aby měl Eurojust 

přístup k nejlepším postupům v případech týkajících se 

dětí. Kromě toho sleduje činnost kompetentních evrop-

ských a mezinárodních orgánů zabývajících se ochra-

nou dětí (Europol, Interpol a Úřad OSN pro drogy a 

kriminalitu-UNODC) a poskytuje pomoc  národním čle-

nům Eurojustu v případech zahrnující děti. Kontaktní 

bod pro ochranu dětí si také nepřetržitě vede aktuali-

zovanou statistickou evidenci všech případů řešených 

Eurojustem týkajících se dětí. 

V případech týkajících se dětí se zapojení Eurojustu  

postupně zvýšilo ze čtyř případů v roce 2004 až na 

25 v roce 2008, přičemž Spojené království, Itálie, 

Rumunsko a Švédsko byly nejčastěji dožadujícími 

zeměmi a Itálie, Nizozemsko, Francie a Německo byly 

zase nejčastěji dožadovanými zeměmi. Nejběžnější 

formou trestné činnosti bylo sexuální zneužívání dětí 

(25 %), pak následovala dětská pornografie (24 %) a 

obchodování s lidmi zahrnující děti (20 %). 

V roce 2008 kontaktní bod zintenzivnil spolupráci s 

Europolem, Interpolem a Evropskou komisí a navázal 

dobré vztahy se Sdružením EU osob proti komerčnímu 

sexuálního zneužívání dětí. Kromě toho spustil kontakt-

ní bod webovou stránku, jež je přístupná přímo ze strá-

nek Eurojustu. Webová stránka obsahuje popis kom-
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petencí kontaktního bodu pro ochranu dětí, údaje o 

případech řešených Eurojustem týkajících se dětí a 

e-mailovou adresu, jež je určená pro komunikaci s 

orgány činnými v trestném řízení a mezinárodními 

organizacemi (childprotection@eurojust.europa.eu).  

Zhodnocení řešených případů

Na setkáních s národními orgány členských zemí a 

strategických setkáních Eurojust předává informa-

ce o potížích, problémech, nejlepších postupech a 

řešeních v justiční spolupráci, které získává pro-

střednictvím práce na konkrétních případech. 

Strategické setkání s názvem „Priority hodnocení 

hrozby organizovaného zločinu (Organized Crime 

Threat Assessment – OCTA) a mezinárodního 

trestního stíhání“ organizované Eurojustem ve 

dnech 22. a 23. února 2008 se ukázalo jako velmi 

úspěšné. Národní orgány členských zemí se podě-

lily o svá stanoviska ohledně problémů, s nimiž se 

setkaly v rámci mezinárodní justiční spolupráce v 

trestních věcech. Plné znění zprávy bylo předloženo 

Radě v květnu 2008. Její hlavní výsledky byly poz-

ději potvrzeny prostřednictvím tříměsíční zkušební 

doby (od září do listopadu 2008), během níž měla 

národní zastoupení za úkol vyplňovat hodnotící 

formulář v elektronickém rejstříku případů kdykoliv 

uzavřela případ.

Není překvapivé, že za hlavní překážky v procesu 

mezinárodní spolupráce jsou považována zpoždění 

jak v provedení naléhavých opatření, tak ve výmě-

ně informací. Národní členové Eurojustu potvrdili 

toto zjištění ve svých zhodnoceních uzavřených 

případů a naznačili, že v mnoha případech meziná-

rodní trestné činnosti trvá proces vzájemné právní 

pomoci příliš dlouho. Důvody těchto zpoždění se 

liší případ od případu (v závislosti na právních sys-

témech jednotlivých členských zemí, organizaci, 

zdrojích a stanovených prioritách) a nemohou být 

zobecněny.  

Další překážkou odhalenou orgány členských zemí 

byl nedostatek koordinace v mezinárodní spoluprá-

ci v trestních věcech. Problémy v koordinaci čin-

nosti několika pracovníků při složitých sledovaných 

zásilkách zhoršily efektivitu justičních opatření 

proti skupinám organizovaného zločinu. Stejně tak 

z hodnotících formulářů vyplynulo, že pomoc při 

koordinaci je častým důvodem pro orgány člen-

ských zemí ke zkontaktování Eurojustu, což je v 

souladu s mandátem obsaženým v Rozhodnutí o 

založení Eurojustu. Požadovaný postup zahrnoval 

nalezení souvislosti mezi vyšetřováním, organizo-

váním koordinačních setkání, postupování případů 

jedné ze zúčastněných zemí a podnikání koordi-

novaných opatření v několika zemích, jako třeba 

zatčení, domovní prohlídky, sledované zásilky, 

odposlechy, zajištění DNA vzorků, výslechy svědků 

a souběžné provedení několika EZR.  

Navzdory existenci mnoha evropských a meziná-

rodních právních nástrojů ulehčujících harmonizaci 

rozdílů mezi národními právními systémy a postupy 

bylo během strategického setkání upozorněno na 

několik příkladů rozporů, jež vedou k problémům 

ve spolupráci (např. rozdíly v legislativě týkající se 

sledovaných zásilek, lhůt pro odposlechy a ochra-

ny svědků a jejich rodin). Kromě toho ještě stále 

nebyly plně ratifikovány některé právní nástroje 

pro justiční spolupráci (např. Úmluva o vzájemné 

pomoci v trestních věcech). Hodnocení řešených 

případů dále upozornilo na následující otázky: 

promlčení v případě vydávání vlastních občanů 

v některých jurisdikcích, nemožnost dočasného 

předání, jasnější a rychlejší postupy a odlišné 

procedurální požadavky pro shromažďování důka-

zů. Co se posledně zmíněného týče, měli bychom 

poukázat na závěry setkání expertů SVT konaného 

v roce 2008. Ty říkají, že pravidla týkající se shro-

mažďování a přípustnosti důkazů se v členských 

státech liší a že by pomohlo, kdyby členské státy 

vytvořily ve svých legislativách možnosti, jak snad-

něji přijmout důkazní materiály zajištěné podle 

zahraničních pravidel.  

Dalšími faktory, jež mají za následek zpoždění právní 

pomoci, jsou praktické otázky (např. jazyková barié-

ra v odposleších) a nedostatek proaktivního přístupu 

ze strany některých členských zemí. Také bylo upo-

zorněno na  špatnou kvalitu žádostí o právní pomoc.

Výše uvedená zjištění si vyžadují další prostudování 

za účelem zjištění konkrétních problémů vedoucích 

ke zpoždění či nedostatku při spolupráci v trestných 

věcech a zlepšení justiční spolupráce. Eurojust bude 

pokračovat v práci na zlepšení svých hodnotících 
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nástrojů a koncepcí pro shromažďování a poskytování 

informací týkajících se justiční spolupráce.  

Úvod k příkladům řešených případů

Pro ilustraci činnosti Eurojustu v rámci řešených případů 

a jeho přínosu k složitým národním vyšetřováním uvá-

díme níže několik případů, jež souvisejí s širokou škálou 

závažných trestných činů s mezinárodním prvkem.

Případ 1 – Financování terorismu 

Zpoždění v žádostech o právní pomoc

V roce 2006 zorganizoval Eurojust koordinační setkání, 

jehož cílem bylo zabezpečit okamžité provedení několika 

naléhavých žádostí o právní pomoc týkajících se případu 

financování terorismu, jenž byl otevřen belgickými justič-

ními orgány a měl návaznost na Itálii (převody peněz).  

Dva hlavní obžalovaní (jeden byl zadržen v červnu 2006 

a druhý uprchl do Pákistánu) byli obviněni z ilegálního 

obchodování s telefonními kartami, jehož zisk měl být 

určen několika teroristickým skupinám v Pákistánu.

Hlavním problémem identifikovaným v tomto případě byla 

neexistence centrálního protiteroristického úřadu v Itálii, 

kterému by bylo možno zasílat žádosti o právní pomoc.

Řešení navržené během koordinačního setkání v roce 

2006 (zasílání stejných žádostí o právní pomoc všem 

potencionálním kompetentním orgánům) se ukázalo 

jako neuspokojivé kvůli konfliktu místní příslušnosti a 

následného zapojení Nejvyššího soudu.  

Konflikt byl způsoben především zasláním stejných 

žádostí o právní pomoc třem odvolacím soudům o vyko-

nání několika vyšetřovacích úkonů na různých místech 

a tím v rámci různých místních kompetencí. Zatímco 

jeden z dožadovaných soudů vyřešil problém vyko-

náním právní pomoci v rámci své příslušnosti, ostatní 

dva se obrátily na Nejvyšší soud, což mělo za následek 

dvouleté zpoždění v tomto naléhavém případě.

Případ 2 – Obchodování s drogami; 

sledovaná zásilka  

Zatčení švédské skupiny obchodující s amfetaminy

Eurojust byl zapojený do případu týkajícího se obcho-

dování s velkým množstvím amfetaminu z Nizozemí do 

Švédska, přičemž se případ týkal i Belgie, Německa a 

Dánska. Eurojust úzce spolupracoval se skandinávským 

styčným důstojníkem v Haagu, jenž organizoval spolupráci 

mezi švédskou, holandskou a belgickou policií, zatímco 

Eurojust koordinoval spolupráci justičních orgánů.

Cílem bylo najít dodavatele drogy, zajistit sledovanou 

zásilku, zabavit drogy a zatknout celou kriminální síť. 

Za tímto účelem se v prostorách Eurojustu uskutečni-

lo koordinační setkání se zástupci Švédska, Dánska, 

Německa, Nizozemska, Belgie, Europolu a skandináv-

ským styčným důstojníkem.

Po prvním neúspěšném prohledání skladových prostor 

v Holandsku došly holandské vyšetřovací orgány po 

koordinačním setkání k názoru, že je třeba podniknout 

další prohlídku a sledování. Následující den bylo obje-

veno velké množství amfetaminu. Nizozemská policie 

nainstalovala technické zařízení, které umožnilo sledo-

vat podezřelé. Zločinci naložili zboží na nákladní auta a 

odjeli z Nizozemska přes Belgii, Německo a Dánsko do 

Švédska – celou dobu pod dohledem policie.

Byly shromážděny vynikající důkazy a v červenci 

došlo ve Švédsku k zatčení sedmi lidí. V říjnu byl v 

Nizozemsku zatčen holandský občan a později byl pře-

dán do Švédska. Sedm osob je ve vazbě. Zabavilo se 

téměř 200 kilo drogy.  

Případ 3 – Obchodování s drogami; praní 

špinavých peněz

Eurojust usnadnil přenos informací a listin týkajících 

se případu obchodování s drogami a praní špinavých 

peněz, do kterého byly zapojeny marocké orgány

Na konci listopadu 2007 si nizozemská policie a jus-

tiční orgány vyžádaly právní pomoc od nizozemského 

národního zastoupení ve vyšetřování vysoce organizo-

vané sítě zapojené do obchodování s drogami z Maroka 

do Nizozemska a praním špinavých peněz. Bylo potře-

ba urychleně vyřídit několik žádostí o právní pomoc, 

následovala koordinace justiční spolupráce.  

Zúčastněnými státy byly Nizozemsko, Španělsko, 

Maroko a později Švýcarsko. Po dvou koordinačních 

setkání byl schválen akční plán. Koordinovaná akce se 

uskutečnila v dubnu 2008 na 26 různých místech. Bylo 

zmraženo několik milionů EUR na bankovních účtech, 
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nemovitosti, auta a lodě byly zabaveny ve čtyřech 

zemích a došlo k zatčení čtyř osob. Majetek získaný za 

dva roky touto sítí se odhaduje na 36 milionů EUR, z 

čehož pravděpodobně velká část prošla praním špina-

vých peněz.

Díky dobrým přímým kontaktům kolegů ze zúčastně-

ných národních zastoupení s jejich národními orgány 

a nedávno navázanými kontakty v Maroku, především 

belgickým styčným soudcem v Maroku, proběhla 

následná akce a přenos informací a listin hladce.

Případ 4 – Obchodování se zbraněmi  

Koordinace vyšetřování a vyřešení konfliktu jurisdikcí 

mezi čtyřmi členskými státy

V případě týkajícím se obchodování se zbraněmi byl 

Eurojust požádán francouzským vyšetřujícím soudcem 

o pomoc při výměně informací a koordinaci vyšetřování 

mezi čtyřmi členskými státy.  

V květnu 2008 byla ve Francii zadržena osoba pode-

zřelá z držení několika nelegálních zbraní. Podezřelý 

přepravil tyto zbraně na objednávku jiné osoby, jenž 

prodala do Nizozemska od roku 2006 více než 350 

zbraní.

V červnu 2008 se konalo koordinační setkání. S pomocí 

zúčastněných národních členů se schválilo provede-

ní souběžných vyšetřování v Rakousku a Španělsku, 

kam se zbraně prodaly. Také bylo dohodnuto, že pří-

pad bude francouzskou stranou předán nizozemským 

justičním orgánům, jež byly v lepší pozici vést trestní 

stíhání.

Případ 5 – Převaděčství  

Eurojust se ve spolupráci s Europolem podílel na rozbití 

převaděčské organizace

V rámci celé Evropy bylo zatčeno 65 osob podezře-

lých z účasti v převaděčské síti. Akce byla provedena 

španělskou policií ve spolupráci s Europolem. Z vyšet-

řování vedených ve Španělsku bylo brzy zřejmé, že 

kriminální síť měla spojení nejméně v deseti dalších 

členských státech.

Eurojust byl španělskými úřady požádán o koordinaci 

vyšetřování ve čtyřech členských zemích a o pomoc při 

výkonu EZR. V říjnu 2008 se konala dvě koordinační 

setkání, na nichž bylo dohodnuto, že zúčastnění národ-

ní členové by měli požádat své národní orgány o zvá-

žení možnosti vyšetřování skutečností a podezřelých 

zjištěných španělskou policií. Tyto požadavky vznesla 

zastoupení Portugalska a Itálie a jejich národní orgány 

je následně schválily.

Na následujících koordinačních setkáních byly schvále-

ny termíny provedení souběžných domovních prohlídek 

a zatčení. Tato akce byla řízena z Malagy. Zástupci 

Eurojustu byli vysláni do Španělska, kde se připojili 

k mobilní kanceláři Europolu a koordinovali akci z 

místa.

Případ 6 – Převaděčství  

Eurojust ve spolupráci s Europolem pomáhal při výmě-

ně informací a koordinaci zatčení v případu evropské 

převaděčské sítě

Na žádost francouzských orgánů pomáhal Eurojust při 

výměně informací a koordinaci vyšetřování mezi devíti 

členskými státy. V rámci této sítě byli převáděni uprch-

líci z Afghánistánu, Číny, Turecka, Bangladéše a Iráku 

do různých evropských států (např. Irska, Spojeného 

království, Norska a Švédska). Každý z těchto přistěho-

valců zaplatil pravděpodobně 10 000 až 12 000 EUR.

Díky koordinaci s podporou Eurojustu bylo v červnu 

2008 v rámci celé Evropy zatčeno 75 podezřelých 

osob z účasti v této síti. Vyšetřování a zatčení proběh-

la v Belgii, Francii, Německu, Řecku, Irsku, Norsku, 

Nizozemsku, Švédsku a Spojeném království. Do akce 

bylo zapojeno více než 1 300 policistů.

Tato společná akce byla iniciována v Paříži, kde byla 

francouzským centrálním úřadem pro potlačení ilegál-

ního přistěhovalectví a zaměstnávání cizinců bez povo-

lení k pobytu (OCRIEST) zřízeno mezinárodní koordi-

nační centrum za účasti styčných důstojníků z několika 

členských zemí EU. Francouzské národní zastoupení 

bylo neustále v přímém spojení s Paříží a jinými národ-

ními zastoupeními. Europol zorganizoval tři setkání ve 

svých prostorách a tři koordinační setkání se konala v 

Eurojustu. Eurojust byl zodpovědný za koordinované 

provedení EZR.
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Případ 7 – Podvod/skimming  

Eurojust se podílel na koordinaci informací vedoucích k 

úspěšnému rozbití sítě zabývající se skimmingem

V srpnu 2008 bylo belgické národní zastoupení infor-

mováno o kriminální skupině zabývající se skimmin-

gem, tzn. umístěním zařízení do otvoru na karty ve 

veřejných bankomatech a instalováním kamery za 

účelem získání PIN kódu kreditních a debetních karet.  

Tato síť působila v Belgii, ale měla napojení do dal-

ších států v rámci EU i mimo něj, např. Irska, Itálie, 

Německa, Španělska, Nizozemska, Rumunska, Maroka, 

Kanady a Austrálie.  

Eurojust byl požádán o pomoc při koordinaci probí-

hajících vyšetřování ve všech zúčastněných státech. 

V září 2008 Eurojust uspořádal koordinační setkání s 

cílem zabezpečení výměny informací, rychlého zaslání 

žádostí o právní pomoc a dosáhnutí dohody ohledně 

data provedení souběžných akcí v příslušných státech.  

V listopadu 2008 se tyto souběžné akce uskutečnily v 

šesti zemích, přičemž bylo provedeno 34 domovních 

prohlídek, 15 zatčení a byl zabaven materiál, např. 

software umožňující skimming, laptopy a falešné prů-

kazy totožnosti.  

Díky zapojení a spolupráci Eurojustu a Europolu bylo 

možné zrealizovat takto rozsáhlou koordinaci výměny 

informací a mezinárodní spolupráci.  

Případ 8 – Podvod s nadměrnými odpočty 

DPH

Eurojust pomáhal německým orgánům při vyšetřová-

ní závažného podvodu s nadměrným odpočtem DPH 

koordinováním společných akcí v rámci všech zúčast-

něných členských států EU

V roce 2007 byla v Německu zahájena trestní stíhání 

proti 14 členům kriminální organizace podezřelých z 

podvodu s nadměrným odpočtem DPH ve výši několi-

ka milionů EUR. Eurojust koordinoval společné akce v 

různých členských zemích EU. V osmi členských zemích 

(Kypr, Rakousko, Itálie, Česká republika, Lotyšsko, 

Litva, Španělsko a Dánsko) úspěšně proběhly souběž-

né domovní prohlídky. 

V roce 2008 pokračovaly německé orgány ve vyšet-

řování 19 osob zločinecké organizace pracujících v 

zodpovědných funkcích v rámci různých společností. U 

těchto osob bylo podezření, že se podílely na žádostech 

o nadměrném odpočtu DPH. Eurojust hrál důležitou 

roli v koordinaci společných akcí v osmi zúčastněných 

členských státech. Domovní prohlídky byly provedeny 

souběžně v květnu 2008 na základě povolení vydaných 

německým soudem. Eurojust vedl koordinaci vyřizová-

ní žádostí o právní pomoc v členských státech za účasti 

vyšetřovatelů z příslušného německého daňového 

vyšetřovacího úřadu.

Úspěšná akce vedla k získání důležitých důkazů pro 

další vyšetřování v Německu.

Případ 9 – Počítačová kriminalita 

Případ počítačové kriminality (podvod a zneužívání 

dětí na internetu) a role Evropských IP sítí (Réseaux 

IP Européens)

V roce 2008 požádaly orgány Spojeného království o 

pomoc v souvislosti s počítačovou kriminalitou týkající 

se podvodu a zneužívání dětí na internetu. Agentura 

pro závažnou organizovanou trestnou činnost (SOCA) 

v Londýně požádala RIPE, která sídlí v Amsterdamu, 

o odstranění internetového protokolu (IP), který byl 

používán ke zneužití finančních institucí Spojeného 

království a distribuci pornografických fotek dětí. 

V prostorách Eurojustu se konalo koordinační setkání se 

zástupci SOCA, Britské prokuratury, nizozemské policie 

a  prokuratury. Na konci září se zástupci Spojeného 

království zúčastnili setkání s RIPE v Amsterdamu s 

cílem nalézt možná opatření vedoucí ke zrušení výše 

uvedených IP adres. Zapojení Eurojustu pomohlo 

zaměřit pozornost na důležitost prozkoumání možnos-

tí, jak odstavit zločince od internetových zdrojů.  

Případ 10 – Počítačová kriminalita 

Koordinace vykonání žádostí o právní pomoc mezi 

členskými státy EU a USA s využitím videokonference  

V roce 2008 se uskutečnilo v Eurojustu koordinační 

setkání v souvislosti se dvěma francouzskými případy 

počítačové kriminality, jež se týkaly kromě jiných států 

také Rumunska, Itálie, Spojeného království a USA.   
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S pomocí online aukční webové stránky došlo k pod-

vodu, jenž měl za následek stovky poškozených. V 

tomto případě byla jako platforma použita webová 

stránka jedné soukromé společnosti. Podezřelí použili 

nelegálně získané identity prodávajících, kontaktovali 

kupující a podvedli je zneužitím online platebního sys-

tému, jenž byl provozován touto společností. Platby za 

fiktivní zboží byly provedeny francouzskými oběťmi z 

francouzských bankovních účtů. Peníze byly následně 

vybrány podezřelými, kteří byli využití jako bílí koně, 

ve Francii, Spojeném království a v Maďarsku.  

Během koordinačního setkání, jehož hlavním cílem 

byla koordinace a vykonání několika žádostí o právní 

pomoc, byla na výměnu informací se  Spojenými státy 

použita videokonference se simultánním překladem do 

angličtiny a francouzštiny. Jednalo se o první videokon-

ferenci se simultánním překladem v Eurojustu.

Případ 11 – Evropský zatýkací rozkaz  

Eurojust měl velmi důležitou roli při vykonání EZR za 

vraždu

Podezřelá osoba bulharské národnosti byla zatčena v 

Bulharsku za vraždu. Švédský prokurátor vydal EZR. 

Podezřelý se však odvolal. Bulharské národní orgány 

přislíbily, že budou informovat Eurojust a Švédsko 

o tom, kdy bude rozhodnutí o vydání pravomocné. 

Podezřelý stáhl své odvolání, ale kvůli nedorozumění 

nebyly Eurojust ani Švédsko včas informovaní ohledně 

této věci. Stalo se tak 24 hodin před uplynutím dese-

tidenní lhůty.

Díky vynikající spolupráci mezi švédským, bulharským, 

českým a německým národním zastoupením a skan-

dinávským styčným důstojníkem v Sofii se švédským 

orgánům podařilo získat všechna potřebná rozhodnutí 

od příslušných orgánů a dostat obviněného do Švédska 

před uplynutím lhůty. Tohoto by nebylo možné dosáh-

nout bez pomoci Eurojustu.

Případ 12 – Evropský zatýkací rozkaz

Eurojust poskytl doporučení, jenž vedlo k vydání pode-

zřelého z vraždy a zabránilo konfliktu jurisdikcí mezi 

Německem a Itálií

Německý občan byl zabit v Itálii svými krajany, kteří 

následně uprchli z Itálie do Německa. Italský prokurá-

tor na základě principu teritoriality začal vyšetřovat, 

shromažďovat důkazy v zahraničí, zatýkat podezřelé a 

předávat je do Itálie pomocí vydaných EZR.

S cílem využití získaných důkazů (telefonní odposlechy 

a dozor) v rámci projednávání před italským soudem 

bylo potřeba získat důkazy v souladu s italským trest-

ním právem.    

Zároveň bylo zahájeno vyšetřovaní podle principu per-

sonality uplatňovaným v případě vražd. Díky úkonům 

německých orgánů byli podezřelí zatčeni v Německu.  

S cílem zabránit konfliktu jurisdikcí poskytnul Eurojust 

doporučení, jenž vedlo německé úřady k akceptová-

ní Itálie jako místa vedení trestního stíhání. EZR byl 

vykonán a podezřelí byli předáni do Itálie.
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Národní členové Eurojustu odpovídají zástupcům mezinárodního tisku
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3  A D M I N I S T R A T I V A

Všeobecný vývoj

Administrativa pokračovala ve své podpoře práce 

Kolegia na řešených případech. Zastupující ředitel pře-

vzal její řízení od bývalého administrativního ředitele, 

který odešel z Eurojustu v květnu 2008. Výběrové říze-

ní na pozici nového administrativního ředitele začalo v 

roce 2008.

V roce 2008 byl dokončen nábor dalších dvou analytiků 

elektronického rejstříku případů. V tom samém roce 

nastoupilo sedm asistentů  elektronického rejstříku 

případů a bylo zahájeno výběrové řízení na dalších 

sedm. V průběhu roku 2008 pracovalo v Eurojustu 18 

vyslaných národních expertů (SNE).

V květnu 2008 se odbor rozpočtu a personální odbor  

přestěhovaly do dočasných prostor v Haagu. Na konci 

listopadu 2008 se přesunulo 70 zaměstnanců do nově 

postavené budovy Haagse Veste (HV1), která je dočas-

ným řešením do doby než se postaví nová budova 

Eurojustu (očekávané dokončení 2014). Do nové budo-

vy se instalovala nová technická zařízení a technické 

vybavení pro zaměstnance. HV1 má k dispozici druhou 

serverovou místnost, jež umožnila Eurojustu zavést 

kontrolu svých klíčových služeb.

V roce 2008 se rozhodl Eurojust využít služeb externí-

ho konzultanta při hodnocení své organizační struktu-

ry, jež je plánována na rok 2009. 

Haagse Veste 1, nová administrativní budova
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Bezpečnostní výbor, jenž začal svou činnost v roce 

2007, se i v roce 2008 pravidelně scházel a zaměřoval 

se na zavádění Bezpečnostních pravidel Eurojustu. 

Výbor také poskytoval Kolegiu a administrativnímu 

řediteli odbornou pomoc v otázkách týkajících se bez-

pečnosti informačních a komunikačních technologií.

Správa rozpočtu

Eurojust měl na rok 2008 přidělený rozpočet ve výši 

24,8 mil. EUR. Z roku 2007 bylo převedeno 420 000 

EUR v rámci projektu AGIS v souvislosti s elektro-

nickým rejstříkem případů a vyčerpáno 3,1 mil EUR 

z rozpočtových prostředků převedených z roku 2007. 

Eurojust vyčerpal 97 % závazně přidělených prostředků 

z operačního rozpočtu a výrazně snížil výši prostředků 

převedených do roku 2009 realizací plateb na 85 %. V 

září 2008  Eurojust dodatečně získal rozpočtové pro-

středky, čímž se původní rozpočet 20 mil. EUR zvýšil o 

4,8 mil EUR. Tyto prostředky  byly určené na pokrytí 

zvýšených nákladů spojených s novými prostory.  

Během roku 2008 bylo zrealizováno přibližně 6 500 

transakcí. Eurojust uzavřel v červenci 2008 projekt 

E-POC III financovaný AGISem a předal závěrečnou 

zprávu Evropské Komisi v říjnu 2008. Eurojust dále 

požádal o další finanční prostředky na financování 

E-POC IV z AGISu (celkový rozpočet projektu je 1 999 

234 EUR, z čehož byla Evropská komise požádána o 

příspěvek ve výši 70 %) a finanční prostředky na SVT 

v rámci Programu trestná justice (celkový rozpočet 

projektu je 316 473 EUR, z čehož 95 % by měla hradit 

Evropská komise). Tyto projekty by se měly uskutečnit 

v letech 2009–2010. 

Eurojust zavedl inventarizační systém v rámci ABACu 

(systém účetnictví Evropské komise založený na časo-

vém rozlišení), který se začal používat ke konci roku 

2008. Systém plní požadavky Nařízení o rozpočtových 

pravidlech týkající se řízení aktiv.  

Rozpočtová pravidla Eurojustu byla upravena v souladu 

s novým rámcovým Nařízením o rozpočtových pravi-

dlech a ke konci roku 2008 byla zaslána ke schválení 

Evropské komisi. Stejně jako v uplynulých letech  pro-

šly účty Eurojustu auditem Evropského účetního dvoru 

a získaly záruku integrity. 

Řízení zaměstnanců

Během roku 2008 se personální oddělení zaměřilo pře-

devším na: přijetí několika klíčových zaměstnaneckých 

směrnic spočívajících v důraznější zaměstnanecké poli-

tice, přípravě prvního ročního hodnocení zaměstnanců, 

uskutečnění plánu pracovních míst a přijetí školícího 

plánu organizace.

V souvislosti s doporučením interních auditorů Evropské 

komise na omezení počtu dočasných zaměstnanců 

Eurojustu bylo vypsáno 58 pozic, přijato 2 564 žádostí 

a odesláno 441 pozvánek na pohovor. 351 kandidátů 

se  zúčastnilo pohovoru a 55 jich bylo přijato. Ke konci 

roku 2008 měl Eurojust 172 zaměstnanců.  

V průběhu roku 2008 prošlo personální oddělení 

značnou reorganizací, jejímž cílem bylo poskytování 

lepších služeb a další zredukování náboru dočasných 

zaměstnanců.

Nové možnosti a vybavení

V roce 2008 byl zaveden systém zabezpečených e-mai-

lových přenosů do členských států a jejich národních 

orgánů.

Elektronický rejstřík případů byl vylepšen výsledky 

projektu E-POC III, jenž byl spolufinancován Evropskou 

komisí v rámci AGISu. Kromě toho Eurojust financoval 

další vylepšení, do jejichž vývoje byla zapojena znač-

ná část jeho zaměstnanců. Výsledkem je významná 

modernizace, která bude dodána v roce 2009.

Dále byla zdokonalena videokonferenční zařízení. 

Eurojust může sloužit jako přemostění mezi více druhy 

technických systémů používaných v členských státech. 

Toto vybavení bylo integrováno v rámci technických 

prostředků používaných při setkáních a podporuje 

simultánní překlady videokonferencí.
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Velkou důležitost přikládá Eurojust zodpovědnému pří-

stupu a využití Schengenského informačního systému 

(SIS) při práci na případech a koordinačních aktivitách. 

V období od prosince 2007 do prosince 2008 bylo do 

systému vloženo národními zastoupeními celkem 229 

žádostí. Kromě mnoha pozitivních výsledků těchto 

žádostí  některá národní zastoupení uvedla, že po 

kontrole operativních informací v SIS byla křížovou 

kontrolou potvrzena  existence  záznamů na národ-

ních úrovních. Jako příklad můžeme uvést nalezení a 

následné zatknutí osob, na které byl vydaný EZR. SIS 

navíc poskytuje detailní informace týkající se případů, 

v nichž byly vydány dva nebo více EZR na jednu osobu. 

Ukázalo se, že jsou tyto informace velmi užitečné při 

rozhodování soudů o tom, který z EZR bude vykonán. 

Další výhodou SIS je možnost rychlé  lustrace bez 

potřeby zasílání formálních žádostí národním členům.

Veřejný přístup k dokumentům

Článek 2 bod (1) Rozhodnutí o přijetí pravidel týkají-

cích se veřejného přístupu k dokumentům Eurojustu, 

přijatého Kolegiem 13. července 2004, uvádí, že „každý 

občan Unie a každá fyzická a právnická osoba mající 

zde sídlo nebo osoba registrovaná v členském státě má 

právo na přístup k dokumentům Eurojustu“.

Během příslušného období neobdržel Eurojust žádnou 

žádost o přístup k dokumentům, přijal však žádost o 

poskytnutí informací týkající se osobních dat. V soula-

du s ustanoveními týkajících se přístupu k dokumen-

tům a pravidly o ochraně dat poskytl Eurojust žadate-

lovi částečný přístup.
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Ředitelé útvarů a služeb Eurojustu (zleva doprava): Diana Alonso Blas, referentka pro ochranu osobních údajů; Pavel 

Golob, zastupující ředitel oddělení bezpečnosti, správy nemovitostí, obecných služeb a organizace akcí; Andrea Toth, 

zastupující ředitelka oddělení rozpočtu a financí; Jacques Vos, zastupující administrativní ředitel; Catherine Deboyser, 

ředitelka právního oddělení; Jon Broughton, ředitel oddělení informačního managementu; Fátima Martins, tajemnice 

EJN; Carla Garcia Bello, tajemnice kolegia; Joannes Thuy, tiskový referent;   

Yke Vranken Peeters, zastupující ředitelka personálního oddělení
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4 	 V N Ě J Š Í 	 V Z T A H Y

Evropský parlament, Rada a Komise

Eurojust udržoval úzké pracovní vztahy s evropský-

mi institucemi. V jeho prostorách se uskutečnila dvě 

setkání s předsednictvím Evropské unie (Trojka), 

Generálním sekretariátem Rady a Evropskou komisí. 

Během těchto setkání proběhla diskuse o přípravě 

na  implementaci nového Rozhodnutí o Eurojustu. 

Generální sekretariát Rady a Evropská komise byly 

pozváni k účasti na diskusním fóru o dosahu nového 

Rozhodnutí o posílení Eurojustu.

Eurojust se jako pozorovatel pravidelně účastní setká-

ní multidisciplinární skupiny pro boj s organizovaným 

zločinem (MDG), pracovní skupiny Rady pro zpracová-

ní právních údajů (E-Justice) a horizontální pracovní 

skupiny pro boj proti drogám. Eurojust je také ad-hoc 

zván na setkání Výboru článku 36 (CATS), Pracovní 

skupiny pro spolupráci v trestních věcech (COPEN), 

včetně setkání COPEN-EZR expertní pracovní skupiny, 

pracovní skupiny pro spolupráci v celní oblasti (CCWP) 

a pracovní skupiny pro boj proti terorismu.

Partnerské organizace EU 

Evropská justiční síť 

Pro Evropskou justiční síť (EJN) byly v roce 2008 dvě 

důležité události. Dne 16. prosince 2008 přijala Rada 

Rozhodnutí 2008/976/JHA o Evropské justiční síti Toto 

rozhodnutí posilňuje strukturu EJN a její doplnění se s 

Eurojustem.

Eurojust byl pozvaný na oslavu desátého výročí 

založení EJN, kde byl přijat dokument Deklarace z 

Madeiry. Jedním z hlavní cílů EJN je posilnit spolupráci 

s Eurojustem a jinými organizacemi.

Dne 27. října se uskutečnilo setkání mezi koordinátory 

EJN a Kolegiem Eurojustu. Cílem tohoto setkání bylo 

neformálně prodiskutovat společnou budoucnost EJN a 

Eurojustu z hlediska připravovaného Rozhodnutí Rady 

o posilnění Eurojustu a EJN, zřízení národního koordi-

načního systému Eurojustu (ENCS) v členských zemích 

EU a společné úkoly.

Europol

Dosáhlo se výrazných pokroků v oblasti operativní a 

strategické spolupráce s Europolem.

Byl zprovozněn zabezpečený informační kanál na výmě-

nu utajovaných informací. Po podepsání Memoranda o 

porozumění a rovnocennosti ze dne 29. září 2008 bylo 

uvedeno do provozu zabezpečené komunikační spojení 

mezi Eurojustem a Europolem. Eurojust přijal v roce 

2008 přes zabezpečenou linku 149 zpráv. Operativní 

hodnota tohoto spojení by se ještě zvětšila, kdyby se 

odstranila omezení týkající se jeho používání národní-

mi zastoupeními a styčnými úřady v Europolu.

Eurojust a Europol pokračovaly ve společné práci na 

různých projektech týkajících se SVT (více informací 

o manuálu k SVT je uvedeno v kapitole 2 Společné 

vyšetřovací týmy).  

Eurojust se zapojil do dalších šesti kriminálních analýz 

Europolu, takže je v současné době zapojen do dva-

nácti. Tento vývoj je povzbuzující, pro Eurojust by bylo 

ale přínosné, kdyby byl zapojen do všech kriminálních 

analýz Europolu. Tím by se dosáhlo efektivnější spolu-

práce. Na pomoc praktické spolupráce byl vypracovaný 

a následně oběma organizacemi schválený dokument s 

názvem „Často kladené otázky o zapojení se do krimi-

nálních analýz“. Dokument objasňuje rozsah zapojení 

a parametry výměny informací a definuje přidanou 

hodnotu Eurojustu.

Eurojust pokračoval v rozvíjení spolupráce s Europolem 

při práci na řešených případech. V roce 2008 byl 

Eurojust zapojen celkem do 30 případů. To vedlo k 

několika úspěšným koordinovaným akcím v členských 

státech, konkrétně k rozbití převaděčských sítí. Za 

zmínku stojí případ operace Trufas, na němž spolupra-

covali zástupci Eurojustu a Europolu přímo na místě 

operací v členském státě, kde koordinovali policejní a 

justiční úkony (viz případ 5 v kapitole 2).  

Příspěvek Eurojustu k OCTA byl v roce 2008 konkrét-

nější a obsahoval i novou část zaměřenou na aspekty 
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vzájemné pomoci týkající se boje proti organizované-

mu zločinu. V únoru 2008 zorganizoval Eurojust strate-

gické setkání o prioritách OCTA a mezinárodním trest-

ním stíhaní (viz kapitola 2). Eurojust poskytl Europolu 

stanovisko k otázkám mezinárodního sledování trestné 

činnosti na justiční úrovni. Eurojust také přispěl k 

Posouzení hrozeb ruské organizované trestné činnosti 

(ROCTA) vydaného Eurojustem.

S rokem 2008 jsou však spojeny také promarněné 

příležitosti. Práce na novém Rozhodnutí o Europolu a 

Rozhodnutí o Eurojustu poskytla příležitost zahrnout 

do textu ustanovení o právních a strukturálních vzta-

zích mezi těmito dvěma organizacemi. Politická dohoda 

o znění rozhodnutí byla však dosažena v rozdílných 

časech a to znamenalo, že nebylo možno uvést, že 

Eurojust a Europol by k sobě měly přistupovat jako 

výsadní partneři. Z tohoto důvodu a na základě vyjá-

dření Rady schváleného v červnu 2008 byla vytvořena 

pracovní skupina skládající se ze zástupců Eurojustu a 

Europolu, jejímž cílem je doplnit Dohodu o Spolupráci 

z roku 2004 a nadále zlepšovat vzájemnou výměnu 

informací, především týkajících se kriminálních analýz 

Europolu. Společný návrh textu společně s vysvětliv-

kami byl představen na konci roku 2008. Věříme, že 

dohoda bude podepsána v roce 2009.

Evropský úřad proti podvodům 

Podepsáním praktické dohody o podmínkách spolu-

práce mezi Eurojustem a Evropským úřadem proti 

podvodům (OLAF) splnil Eurojust jeden z klíčových cílů 

na rok 2008.   

Dohoda stanovuje podmínky operativní spolupráce 

mezi Eurojustem a OLAFem v oblasti boje proti pod-

vodům, korupci a ostatní trestné činnosti mající dopad 

na finanční zájmy Evropského společenství. Určuje 

pracovní podmínky bližší a rozšířenější spolupráce a 

podmínky výměny dat všeobecného a osobního cha-

rakteru. 

Eurojust se v roce 2008 setkal  se svými partnery z 

OLAFu při čtyřech příležitostech a dohodl se s nimi na 

praktických způsobech zlepšení spolupráce. 

Uskutečnily se čtyři výměnné studijní pobyty, jež 

zlepšily povědomí o úlohách a cílech obou organizací 

a oblastech budoucí spolupráce. OLAF byl zapojen do 

čtyř případů a zúčastnil se tří koordinačních setkání v 

Eurojustu a jednoho v členském státě. 

Pan Brüner a pan Lopes da Mota při slavnostním podpisu praktické dohody o podmínkách spolupráce mezi  

Eurojustem a OLAFem
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Prezident Eurojustu a generální ředitel OLAFu se v 

souladu se zavedenou praxí  během roku 2008 setkali 

dvakrát a probrali vývoj v oblasti společných cílů.

Eurojust a OLAF uspořádaly společnou konferenci o 

mezinárodních aspektech podvodu a korupce, jenž se 

uskutečnila v Haagu ve dnech 3. a 4. března. 

Zúčastnili se jí státní zástupci, soudci a vysoce posta-

vení představitelé z kompetentních orgánů všech člen-

ských států i styční prokurátoři z USA a Norska.

Styční soudci

Eurojust pokračuje ve své politice podněcování kontak-

tů na operativní úrovni se styčnými soudci.   

Styční soudci se zúčastnili několika koordinačních 

setkání pořádaných Eurojustem s cílem dosáhnutí lep-

ších výsledků na případech týkajících se dvou a více 

zemí. Zkušenosti Eurojustu ukazují, že styční soudci 

vyslaní členskými státy EU mohou pomoci při práci na 

řešených případech. 

Sítě

Evropská síť pro justiční vzdělávání 

Dne 7. února 2008 bylo podepsáno Memorandum o 

porozumění s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání 

(EJTN). Jeho cílem je zintenzivnit spolupráci mezi 

oběma institucemi vysíláním státních zástupců a začí-

najících soudců z členských států do Eurojustu. Takto 

vyslaní zástupci budou mít možnost se lépe seznámit 

s prací Eurojustu a jeho posláním. Jsou možné i jiné 

formy spolupráce v rámci justičního vzdělávání.

Síť kontaktních bodů proti genocidě 

Předsednictví EU pořádá každý rok zasedání evropské 

sítě kontaktních bodů ohledně osob zodpovědných za 

genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, tzv. 

Síť kontaktních bodů proti genocidě, jež byla založena 

na základě Rozhodnutí Rady z 13. června 2002.

Těchto setkání, jež se konají v prostorách Eurojustu 

již od roku 2004, se účastní zástupci členských států, 

Mezinárodního trestního soudu (ICC), Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), 

Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, 

Eurojustu, Evropské komise, Generálního sekretariátu 

Rady a Interpolu.

Eurojust byl hostitelem pátého zasedání Sítě kontakt-

ních bodů proti genocidě  konaného ve dnech 17. a 

18. března 2008. Během zasedání proběhla diskuse o 

sídle sekretariátu Sítě  v souvislosti s debatou o novém 

Rozhodnutí o Eurojustu.

Mezinárodní organizace a orgány

Eurojustice 

Stejně jako v minulých letech byl Eurojust pozvaný, 

aby se zúčastnil konference Eurojustice, která se tento 

rok konala v Edinburgu od 29. září do 1. října. Účastníci 

konference byli obeznámeni s myšlenkou vytvoření 

fóra generálních prokurátorů a ředitelů justičních orgá-

nů členských států EU a poděkovali Eurojustu, že se 

podílel na zorganizování setkání tohoto fóra. V souladu 

se závěry může Eurojustice nabídnout zákonodárcům 

širší základnu k definování priorit a společných trendů 

v oblasti trestního soudnictví v EU.  

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), síť kontaktních bodů pro justiční spolupráci 

v latinskoamerických zemích je důležitým partnerem 

pro Eurojust v boji proti mezinárodní trestné činnosti.  

V červnu 2007 se Eurojust dohodl se zástupci IberRed 

na uzavření Memoranda o porozumění (MoP). V roce 

2008 probíhala jednání o MoP s IberRed a v současné 

době se nacházejí ve finální fázi. MoP bude význam-

ným krokem při zlepšování vztahů s latinskoamerický-

mi státy, neboť návrh MoP kromě jiného obsahuje mož-

nost přímých kontaktů, výměny zkušeností, výměny 

informací, které nemají operativní charakter a účasti 
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na strategických setkání. V roce 2008 bylo Kolegiu 

předloženo šest případů týkajících se latinskoameric-

kých států.

Mezinárodní asociace prokurátorů  

Eurojust je institucionálním členem Mezinárodní aso-

ciace prokurátorů (IAP), celosvětového společenství 

státních zástupců, jenž sdružuje státní zástupce z více 

než 130 zemí po celém světě.  

Dne 13. března se konala v Haagu osmá evropská regi-

onální konference IAP o trestných činech z nenávisti. V 

této souvislosti navštívilo Eurojust 50 státních zástup-

ců, soudců a poradců, aby se dozvěděli více o koordi-

naci vyšetřování a trestních stíhání na úrovni EU.   

Eurojust se také zúčastnil 13. výroční konference IAP 

věnované tématu nové „technologie v trestné činnosti 

a její stíhání:výzvy a možnosti“. Stejně tak se Eurojust 

zúčastnil i valného shromáždění, jenž se uskutečnilo ve 

dnech 27.–31. srpna v Singapuru. Eurojust předsedal 

praktickému semináři o konfliktech jurisdikcí v počí-

tačové kriminalitě a měl možnost upevnit a navázat 

kontakty s orgány činnými v boji proti mezinárodní 

kriminalitě. 

Současný prezident IAP je François  Falleti, jenž byl 

národním členem Francie v Eurojustu od 1. září 2004 

do 31. července 2008.

Třetí státy

Je důležité, aby Eurojust spolupracoval se sousedními 

státy a dalšími partnery po celém světě v boji proti 

organizovanému zločinu. Jednou z priorit Eurojustu 

v roce 2008 bylo posílení vztahů se státy mimo 

Evropskou unii.  

Kontaktní body 

V roce 2008 měl Eurojust 31 kontaktních bodů v 

nečlenských zemích a pravidelně jich využíval při 

práci na případech. Státy, ve kterých má Eurojust 

kontaktní body jsou: Albánie, Argentina, Bosna a 

Hercegovina, Kanada, Chorvatsko, Egypt, Bývalá jugo-

slávská republika Makedonie, Island, Izrael, Japonsko, 

Lichtenštejnsko, Moldávie, Mongolsko, Černá Hora, 

Norsko, Ruská federace, Srbsko, Singapur, Švýcarsko, 

Thajsko, Turecko, Ukrajina a USA.  

Dohody o spolupráci

Norsko

Dohoda o spolupráci s Norským královstvím byla pode-

psána 28. dubna 2005

Norský styčný prokurátor má detašované pracoviště v 

Eurojustu a pravidelně se účastní práce a případů, jež 

se týkají Norska. V roce 2008 zaregistroval 30 případů, 

z nichž 29 bylo pracovního charakteru. Norský styčný 

prokurátor uspořádal pět koordinačních zasedání a 

zúčastnil se sedmi. Norsko bylo dožádanou zemí ve 24 

případech.

Island

Dohoda s Islandskou republikou byla podepsána 2. 

prosince 2005. V roce 2008 Eurojust pracoval na dvou 

případech týkajících se Islandu. Island nemá styčného 

prokurátora v Eurojustu, spolupráce probíhá prostřed-

nictvím kontaktních bodů.

USA

Od podepsání dohody mezi USA a Eurojustem z lis-

topadu 2006 se spolupráce značně zlepšila. Poté co v 

roce 2007 vstoupila dohoda v platnost, vyslaly orgány 

USA svého styčného prokurátora do Eurojustu. Toto 

vyslání je velmi důležité z hlediska intenzivní spolu-

práce mezi Eurojustem a Spojenými státy. V roce 2008 

byly Spojené státy zapojené do 27 případů a zúčastnily 

se 11 koordinačních setkání. Styčný prokurátor za USA 

nezaregistroval za rok 2008 žádný případ.

Za účelem zlepšení spolupráce mezi orgány USA a 

Eurojustem a také národními orgány členských států a 

orgány USA zorganizoval Eurojust spolu s USA a Komisí 

v listopadu 2008 seminář o aplikaci Dohody mezi EU 

a USA o vzájemné právní pomoci a vydávání osob. 

Semináře se účastnili vysoce postavení představitelé 

orgánů USA, ústředních orgánů členských států a  jus-

tičních orgánů členských států. Cílem semináře bylo 

upozornit na zvláštnosti právních systémů USA a člen-

ských států a řešení překážek v praktické spolupráci.
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Chorvatsko

Po  jednáních, která probíhala během roku 2007, byla 

uzavřena dohoda s Chorvatskem a následně 9. listopa-

du 2007 Radou ministrů spravedlnosti a vnitra schvá-

lena. Dohoda, jež zatím nevstoupila v platnost, mimo 

jiné umožňuje vyslání chorvatského styčného prokurá-

tora do Eurojustu. Kolegiu byly předloženy během roku 

2008 čtyři případy týkající se Chorvatska.

Dohoda vstoupí v platnost, až se obě strany navzájem 

písemně informují o ukončení všech interních proce-

dur.

Švýcarsko

Poté, co Švýcarsko začalo s Eurojustem jednat o 

dohodě o spolupráci, proběhla v letech 2007 a 2008 

formální jednání. Dohoda byla podepsána 27. listopadu 

2008 a kromě jiného umožňuje vyslání švýcarského 

styčného prokurátora do Eurojustu. Prozatím probíhá 

spolupráce v rámci kontaktních bodů. V roce 2008 bylo 

Švýcarsko zapojeno do 26 případů a účastnilo se 10 

koordinačních setkání.  

Dohoda vstoupí v platnost, až se obě strany navzájem 

písemně informují o ukončení všech interních proce-

dur.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Jakožto kandidátská země byla Bývalá jugoslávská 

republika Makedonie na seznamu priorit Eurojustu pro 

rok 2008. Po přijetí legislativy na ochranu dat proběhla 

jednání, která byla ukončena v dubnu 2008. Dohoda o 

spolupráci byla uzavřena 28. listopadu 2008. Kromě 

jiného umožňuje možnost vyslání styčného prokuráto-

ra do Eurojustu.

Dohoda vstoupí v platnost, až se obě strany navzájem 

písemně informují o ukončení všech interních proce-

dur.

Ruská federace

Po dvou kolech jednání v roce 2006 pokračovala jed-

nání v roce 2008. Na bilaterálním setkání v červenci 

2008 se jednalo o všech otázkách, které se ještě nepo-

dařilo dohodnout kvůli rozdílným právním systémům. 

Některé důležité otázky zůstaly nevyřešeny, včetně 

těch týkajících se ochrany dat. Na vyřešení těchto otá-

zek budou zapotřebí další jednání.   

Ukrajina

Vzhledem k nevyřešeným otázkám ochrany dat nemoh-

la pokračovat již započatá jednání. Po dosažení nezbyt-

ného pokroku budou jednání pokračovat.

Slavnostní podpisy dohod o spolupráci se Švýcarskou federací (vlevo) a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie 

(vpravo)
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Jiné třetí státy

Během roku 2008 pokračoval Eurojust v budování 

svých vztahů s dalšími třetími státy, především státy 

Západního Balkánu a přispíval k pokračujícím regionál-

ním projektům a iniciativám EU . Eurojust také pořádal 

několik studijních návštěv ze zemí z celého světa. 

Za účelem zahájení formálních jednání o dohodách o 

spolupráci navštívily Eurojust delegace z následujících 

zemí: Moldávie, Černé Hory, Izraele, Lichtenštejnska 

a Kapverdské republiky. Na rok 2009 se projedna-

ly a schválily studijní návštěvy ze Srbska, Bosny a 

Hercegoviny a Ázerbájdžánu. V roce 2008 Eurojust 

přivítal prokurátory z Korey a Ukrajiny, kteří přijeli do 

Eurojustu na dlouhodobější pobyty, aby se seznámili 

s Eurojustem a jeho prací. V listopadu 2008 Eurojust 

hostil taktické setkání se státy MEDA (Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinská území, 

Sýrie a Tunis) s cílem zlepšit justiční spolupráci a 

povzbudit státy MEDA ke jmenování kontaktních bodů 

pro Eurojust.

Desáté výročí EJN, Madeira, Portugalsko
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5 	 N O V É 	 R O Z H O D N U T Í 	 O 	 E U R O J U S T U	

Dne 16. prosince 2008 přijala Rada ministrů Rozhod-

nutí o posílení Eurojustu a doplnila Rozhodnutí 

2002/187/JHA, které zakládá Eurojust s cílem posilnit 

boj proti závažným trestným činům.   

Poté, co skupina 14 členských států na začátku 

Slovinského předsednictví iniciovala jednání, Rada 

projednala nové Rozhodnutí za méně než rok. To 

ukazuje na silnou podporu Eurojustu, jenž se jednání 

účastnil jako pozorovatel. Návrh navazoval na diskuse 

o budoucnosti Eurojustu započaté na vídeňském semi-

náři v září 2006, které pak pokračovaly v roce 2007 

Sdělením Komise o budoucnosti Eurojustu a EJN a 

lisabonským seminářem.  

Členské státy musí sladit své vnitrostátní právo s 

novým Rozhodnutím nejdéle do dvou let po jeho 

zveřejnění v Úředním věstníku EU. S cílem stimulo-

vat včasnou implementaci ve všech členských zemí 

a koordinovat implementaci na národní úrovni začal 

Eurojust spolu s předsednictvím EU, Sekretariátem 

Rady a Evropské komise v posledním čtvrtletí pracovat 

na přípravě implementačního plánu.

Nové Rozhodnutí o Eurojustu zavádí pět nových oblastí 

k posilnění úlohy a možností Eurojustu.   

1. Zlepšení pracovní kapacity Eurojustu

Je posílen status národního člena. Národní členové by 

měli být jmenováni minimálně na čtyři roky s možností 

prodloužení.  

Za účelem zabezpečení nepřetržité a efektivní účasti na 

dosahování cílů Eurojustu by mělo být sídlo Eurojustu 

pracovištěm národního člena a měl by mu být přidělen 

zástupce a další osoba jako asistent.   

Měla by být zavedena nepřetržitá dosažitelnost  (On-Call 

Coordination), která by kdykoliv umožnila přijmout a 

zpracovat žádost o právní pomoc.   

2. Posílení pravomocí Eurojustu

Zvýší se počet úkolů Eurojustu. Národní členové 

jednající jménem Eurojustu jsou oprávnění požádat 

národní orgány o vykonání zvláštních vyšetřovacích 

úkonů a/nebo jiných úkonů pro účely vyšetřování či 

trestního stíhání.  

Kolegium zastupující Eurojust má kompetenci vydávat 

nezávazná stanoviska k řešení případů konfliktů juris-

dikcí a také v případech, v nichž jsou Eurojustu ozná-

mena opakovaná zamítnutí či překážky při realizaci 
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žádosti o pomoc, včetně nástrojů realizujících princip 

vzájemného uznávání.

Aby se vyvážily pravomoci národních členů, upravují 

nová ustanovení pravomoci delegované na národní 

členy v jejich postavení národních orgánů. 

Měla by jim být udělena pravomoc přijímat, zasílat, 

napomáhat, sledovat a poskytovat dodatečné informa-

ce ve vztahu k vykonání právní pomoci.   

Měli by mít oprávnění, za podmínky souhlasu kom-

petentních orgánů, k uplatňování následujících kom-

petencí: vydávat a vykonávat právní pomoc, přikázat 

vykonání vyšetřovacích úkonů ve svých členských stá-

tech, jež byly zváženy jako potřebné na koordinačních 

setkání pořádaných Eurojustem, povolovat a koordi-

novat sledované zásilky ve svých členských zemích. V 

urgentních případech, když není možné včas určit či 

kontaktovat kompetentní orgány, jsou národní členové 

taktéž oprávněni k povolení a koordinaci sledovaných 

zásilek a vykonávání žádosti o pomoc.  

V případě střetu zájmů mezi udělenými pravomocemi 

uvedenými v dohodě s kompetentními orgány anebo 

v naléhavých případech a mezi ústavními zákony či 

základními aspekty národního trestněprávního sys-

tému by měl být národní člen alespoň kompetentní 

k předložení návrhu národním orgánům majícím tyto 

kompetence.  

3. Zlepšení výměny informací

Členské státy musí informovat Eurojust o případech, v 

nichž jsou přímo zapojeny alespoň tři členské státy a 

u nichž byla zaslaná žádost o pomoc do alespoň dvou 

členských států a zároveň je splněn jeden z následují-

cích požadavků: a) existují reálné indicie o zapojení zlo-

činecké organizace, b) případ má závažné mezinárodní 

rozměry a c) jedná se o jeden z následujících trestních 

činů: obchodování s lidmi, sexuální zneužívání dětí a 

dětská pornografie, obchodování s drogami, obchodo-

vání se zbraněmi, korupce, podvod ovlivňující finanční 

zájmy Evropského společenství nebo padělání eura.   

Národní členové jsou též oprávněni k přijímání infor-

mací od svých orgánů o vytvoření SVT, případů kon-

fliktů jurisdikcí, sledovaných zásilkách a opakovaných 

problémech či zamítnutí týkajících se vykonání žádostí 

o pomoc.

4.  Posilnění spolupráce s národními orgány a kontakt-

ními body EJN

Za účelem posilnit národní základnu Eurojustu usta-

novuje nové Rozhodnutí Národní koordinační sys-

tém Eurojustu (ENCS), jehož cílem je koordinace 

práce vykonávané národními korespondenty Eurojustu, 

národními korespondenty pro terorismus, národními 

korespondenty pro EJN a až třemi dalšími kontaktními 

body EJN a kontaktními body ostatních evropských 

sítí.      

Dalšími cíly ENCS jsou: zabezpečit efektivní a spoleh-

livé informace pro elektronický rejstřík případů, pomá-

hat při určování, zda se má daným případem zabývat 

Eurojust či EJN, udržovat úzké vztahy s národními jed-

notkami Europolu a pomáhat národním členům iden-

tifikovat příslušné národní orgány k vykonání žádostí 

o pomoc.   

5.  Rozšíření vztahů s významnými partnery a třetími 

státy

Nové Rozhodnutí poskytuje právní rámec k posilnění 

vztahů mezi Eurojustem a dalšími partnery, jako jsou 

např. EJN, Europol, OLAF, Frontex, SitCen a Interpol. 

Také předpokládá začlenění sekretariátů sítí pro spo-

lečné vyšetřovací týmy a pro vyšetřování genocidy v 

rámci Eurojustu.  

Novým aspektem je možnost Eurojustu vyslat styč-

ného soudce do třetích států za podmínky uzavření 

dohody o spolupráci s danými zeměmi.   

Na závěr je Eurojust oprávněný koordinovat  vykoná-

vání žádostí o pomoc určenou nebo přijatou ze třetích 

států za souhlasu zúčastněných členských států.  
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6 	 N Á V A Z N O S T 	 N A 	 Z Á V Ě R Y 	 R A D Y	

Rada ministrů spravedlnosti a vnitra přijala 18. dubna 

2008 Závěry o šesté výroční zprávě Eurojustu (doku-

ment EU č. 8062 ze dne 4. dubna 2008). Rada také 

zformulovala pokyny a úkoly, které se musí vzít na 

vědomí Eurojustem, členskými státy a ostatními.

V následující tabulce uvádí Eurojust poznámky k plnění 

Závěrů Rady a blíže ke klíčovým pokynům a úkolům 

uloženým Eurojustu.

Předmět Pokyny	a	úkoly	uložené	 
Eurojustu

Úroveň	realizace

Údaje o řešených 

případech/hodnocení 

řešených případů

Zaměřit se na případy týkající se 

závažné mezinárodní trestné činnosti 

vyžadující koordinaci.

Přispět k diskusi o možnosti Eurojustu 

koordinovat aktivity kompetentních 

orgánů členských zemí.

Eurojust byl pozvaný, aby se účastnil jednání o doplnění 

Rozhodnutí o Eurojustu. Pracovní skupina COPEN 

navštívila Eurojust během jednání. Nové Rozhodnutí 

o Eurojustu zahrnuje zlepšení výměny informací a  

posílení spolupráce s národními orgány a kontaktními 

body EJN. Tím posilňuje možnost Eurojustu zaměřit se a 

koordinovat závažné a multilaterální případy. 

Pokračovat v hodnocení kvality 

případů.   

Pokračovalo se v rozlišování standardních a komplexních 

případů i statistik k objasnění povahy a komplexnosti 

práce na případech (viz. kapitola 2). V rámci pracovního 

programu na rok 2009 se předpokládá zavedení nové 

příručky k práci na případech včetně možnosti zahrnout 

směrnici pro činnosti spojené s prací na případech 

registrovanou v rámci dočasných pracovních souborů, 

což se v současné době nedělá.  

Použití pravomocí 

Eurojustu podle článků 

6 a 7

Udržovat proaktivní přístup 

ke koordinaci vyšetřování a 

trestních stíhání s cílem pomáhat 

kompetentním národním orgánům 

dosáhnout nejlepší možné výsledky. 

V tomto roce byl zaznamenaný nárůst žádostí podle 

článku 6 písm. a). Eurojust však formálně využil 

pravomocí z něho vyplývajících jen v několika 

případech.  

Nové Rozhodnutí o Eurojustu zahrnuje zlepšení ve 

výměně informací a posilnění pravomocí národních 

členů a Kolegia,čímž rozšiřuje možnosti proaktivního 

přístupu ke koordinaci vyšetřování a trestního stíhání.

Zvýšilo se zapojení Eurojustu do kriminálních analýz 

Europolu a zlepšená spolupráce mezi těmito dvěma 

organizacemi poskytuje základ pro lepší pomoc 

národním orgánům. Experti Eurojustu se zúčastnili 

operativních setkání a výměny informací. Analytici 

Europolu se taktéž zúčastnili koordinačních setkání. 

U několika operací v komplexních případech byly 

dohodnuty koordinované akce. Právní podpora v rámci 

kriminálních analýz je klíčová z hlediska proaktivních 

cílů Europolu i Eurojustu. 
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Předmět Pokyny	a	úkoly	uložené	 
Eurojustu

Úroveň	realizace

Zlepšit analytické možnosti 

zpracovaní dat, obzvláště pro 

podporu spolupráce a koordinaci 

vyšetřování a trestního stíhání mezi 

národními justičními orgány či jinými 

kompetentními orgány v členských 

zemích. 

Elektronický rejstřík případů umožňuje křížovou analýzu 

jednotlivých případů. S cílem zlepšit vkládání dat do 

elektronického rejstříku případů byla nainstalována nová 

verze tohoto systému a záměrem budoucího projektu 

E-POC III+ je vylepšení použitelnosti softwaru, čímž 

by bylo možné zvýšit množství i kvalitu zpracovaných 

dat. Byli přijati noví asistenti elektronického rejstříku 

případů a proběhla školení pro uživatele tohoto systému 

s cílem zvýšit kvalitu dat.

Zvýšená spolupráce s Europolem napomáhá rozvoji 

analytických kapacit, které doplňují analýzy Europolu a 

umožňuje Eurojustu naplnit svou úlohu při proaktivním 

podněcování mezinárodní spolupráce a koordinace.

Nové možnosti v 

oblasti IT  

Plně využívat možnosti IT jako 

je systém pro videokonferenci a 

zabezpečené komunikační prostředky 

určené na výměnu informací k 

rozšíření spolupráce s Europolem a 

členskými státy.  

Projekt propojení s členskými státy rozšířil používání 

prostředků zabezpečených e-mailů z národních 

zastoupení na členské státy a navázal tak na pilotní 

projekt se Slovenskem. V listopadu 2008 bylo 

připojených 22 členských států. Systém umožňuje 

bezpečný, včasný a efektivní přenos dokumentů.

Eurojust získal potřebný hardware umožňující realizaci 

videokonferencí na vysoké úrovni. Toto zařízení je 

k dispozici celé organizaci. Spolu se zařízením pro 

videokonferenci může být použité i zařízení umožňující 

simultánní tlumočení.  

Vyhodnocení  a analýzy 

aktivit spojených s 

prací na případech

Prozkoumat možnosti analýzy aktivit 

spojených  s prací na případech.

Rozeslat odborníkům expertízy o 

existujících osvědčených postupech a 

možných řešeních.

Zvětšila se spolupráce mezi Eurojustem a Europolem 

týkající se analytických dat, a to na strategické i 

operativní úrovni. Bližší obeznámení se se vzájemnými 

pracovními postupy vedlo k lepšímu pochopení 

rozdílných zaměření a oblastí možného doplnění 

analytických zpráv Eurojustu a Europolu. Strategické a 

operativní analýzy Eurojustu se soustředily na otázky 

a nástroje justiční spolupráce a detailního prozkoumání 

dat. 

V současnosti Eurojust vyvíjí své hodnotící nástroje a 

způsoby rozšiřování získaných poznatků a osvědčených 

postupů týkajících se práce na případech a s ní 

spojených činností.

Se svými poznatky a expertízami se Eurojust dělí nejen 

během koordinačních a taktických setkání, ale například 

i v rámci manuálu o SVT a na strategických seminářích. 

Kromě jiného zorganizoval Eurojust ve spolupráci s 

Europolem strategický seminář týkající se „Priorit OCTA 

a mezinárodního trestního stíhání“. Závěry z tohoto 

semináře jsou obsažené v závěrečné zprávě a týkaly 

se především opakujících se problémů a překážek v 

mezinárodní justiční spolupráci. Závěry zprávy byly 

zaslané Radě v květnu 2008.
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Předmět Pokyny	a	úkoly	uložené	 
Eurojustu

Úroveň	realizace

Poskytnout analýzy Europolu jakožto 

příspěvek k Hodnocení hrozby 

organizovaného trestného zločinu 

(OCTA).

Příspěvek Eurojustu k OCTA obsahoval část zaměřenou 

na otázky vzájemné právní pomoci a vycházel ze závěrů 

strategických setkání OCTA.   

Eurojust přispěl též k ROCTA a TE-SAT zprávám 

Europolu zahrnující jak kvantitativní tak kvalitativní 

analýzy.   

Sítě kontaktních 

bodů proti počítačové 

kriminalitě a centrální 

kontaktní bod pro 

pohřešované osoby

Zkoordinovat se s jinými 

mezinárodními organizacemi či 

orgány působícími v příslušných 

oblastech s cílem předejít duplikaci a 

překrývání.

Na strategickém setkání pořádaném Eurojustem v 

Aténách se diskutovalo o počítačové kriminalitě. 

Zúčastnili se ho představitelé členských států včetně 

národních kontaktních bodů pro počítačovou kriminalitu, 

USA Evropské komise, UNODC, Rady Evropy, Europolu a 

Cybexu. Účastnici se dozvěděli podrobnosti o existenci, 

organizaci a cílech sítě 24/7 vytvořené pod záštitou 

Rady Evropy s příspěvkem Eurojustu v případech 

počítačové kriminality.

Úloha kontaktního bodu Eurojustu pro ochranu dětí byla 

definovaná Eurojustem v roce 2008 s cílem navázat 

úzkou spolupráci s jinými kompetentními organizacemi 

a orgány v oblasti ochrany dětí. Kontaktní bod navázal 

spolupráci s Europolem, Interpolem, UNODC, Komisí 

a Koalicí EU osob proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívaní dětí na internetu.  

Třetí státy Nadále rozvíjet vnější vztahy a 

uzavírat dohody o spolupráci s třetími 

státy obsahující kromě jiného jasná 

pravidla o ochraně dat.

V listopadu 2008 byly uzavřené dohody o spolupráci 

se Švýcarskem a Bývalou jugoslávskou republikou 

Makedonie.

V listopadu 2008 se také uskutečnil seminář 

organizovaný USA, Evropskou komisí a Eurojustem o 

přípravě vstupu do platnosti dohod o vydávání osob a 

vzájemné právní pomoci mezi EU a USA.

Probíhají jednání s Ruskou federací. Setkání se 

uskutečnilo v červenci 2008.   

Z důvodu nedostatečné legislativy týkající se ochrany 

dat nemohla pokračovat jednání s Ukrajinou.

Eurojust přivítal na delším studijním pobytu prokurátory 

z Ukrajiny a Koreje.

Lichtenštejnsko, Černá hora, Kapverdská republika, 

Srbsko a Izrael projevily zájem o zahájení jednání o 

dohodě o spolupráci.   

Za účelem zahájení formálních jednání o dohodách 

o spolupráci navštívily Eurojust delegace z 

Lichtenštejnska, Černé Hory, Kapverdské republiky, 

Moldávie. Všechny tyto státy jsou na seznamu priorit na 

rok 2009. 
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Předmět Pokyny	a	úkoly	uložené	 
Eurojustu

Úroveň	realizace

Zvýšily se kontakty s Bosnou a Hercegovinou s cílem 

rozvoje existujících vztahů.

Uskutečnilo se taktické setkání se zeměmi MEDA za 

účelem zlepšení justiční spolupráce a povzbuzení krajin 

MEDA jmenovat kontaktní body Eurojustu.

Eurojust – OLAF Uzavřít pracovní dohody s OLAFem. Dohoda o praktické spolupráci mezi Eurojustem a 

OLAFem byla podepsaná v září 2008.

Výměna informací 

mezi Eurojustem a 

Europolem

Dále rozšířit výměnu informací. V návaznosti na vyhlášku Rady schválenou v červnu 

2008 byla ustanovena pracovní skupina zástupců 

Eurojustu a Europolu s cílem dalšího zlepšení spolupráce 

mezi Eurojustem a Europolem. Stalo se tak především 

díky zvýšené spolupráci na kriminálních analýzách a 

spolupráci s Europolem obecně. Výsledkem spolupráce 

byl společný návrh textu a vysvětlivek předložený 

pracovní skupině.

V souvislosti se zapojením Eurojustu do kriminálních 

analýz Europolu byla navrhnuta společná příručka 

založená na současném právním základě a praktických 

zkušenostech.   

Kromě toho byly identifikovány optimální procesy pro 

vnitřní organizaci Eurojustu, jmenování kontaktních 

bodů a zpracování informací kriminálních analýz 

Europolu experty Eurojustu.

Na základě dohody mezi Europolem a Eurojustem bylo 

zprovozněno zabezpečené spojení na bezpečný přenos 

operativních, strategických a technických informací.

Eurojust – EJN Nadále rozvíjet kontakty na národní 

úrovni s cílem lépe koordinovat 

příslušné činnosti.  

Nové Rozhodnutí o Eurojustu zahrnuje vytvoření 

národního koordinačního systému Eurojustu na 

národních úrovních s cílem posilnit vztahy mezi 

Eurojustem a EJN, zlepšit koordinaci jejich činností na 

základě doplnění a předejít překrývání úsilí.

Evropský zatýkací 

rozkaz (EZR)

Zahrnout informace o nedodržení lhůt 

získané z členských států a analýzy 

těchto dat do výroční zprávy.

Byla sesbírána statistická data ohledně případů 

zabývajících se vykonáváním EZR a případů porušení 

časových lhůt oznámených Eurojustu.
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Strategické cíle stanovené Kolegiem pro období  

2008–2009: 

1. Ve vztahu k boji proti terorismu zajistit, aby:

• Eurojust byl schopen efektivně řešit případy tero-

rismu a aby byly vytvořeny struktury k vytváření 

podnětů pro kompetentní orgány členských států 

k předávání veškerých informací o terorismu 

vyžadovaných podle příslušného rozhodnutí Rady 

o Eurojust.

• Eurojust byl schopen zpracovávat a registrovat 

informace o terorismu, které mu byly předány.  

• Eurojust přispíval ke koncepčním otázkám souvi-

sejícím s terorismem.

2. Zlepšit projednávání předložených případů pomocí 

těchto prostředků:

• vytvoření standardizovaných postupů zpracová-

vání případů

• vytvoření systému hodnocení práce s případy

• vytvoření zabezpečeného mobilního komunikač-

ního systému

• vytvoření solidní a zabezpečené informačně tech-

nologické podpory pro řešení případů   

• vytvoření zabezpečených přenosových linek k 

vnitrostátním orgánům všech členských států

3. Zvýšit počet komplexních případů postoupených 

Eurojustu členskými státy.

4. Přesvědčit jednotlivé členské státy o tom, aby 

poskytovaly svým národním členům náležitou podporu, 

jež jim umožní řešit případy a plnit další úkoly, které 

mají jakožto národní členové na starosti.

5. Strukturovat a dále rozvíjet spolupráci mezi 

Eurojustem, EJN, Europolem a OLAFem.

6. Uzavřít nejméně tři formální dohody o spolupráci 

se státy mimo Evropskou unii a mezinárodní orgány a 

posílit spolupráci členských států a mimoevropských 

států.

V předešlých kapitolách jsme se již zmínili o výsledcích 

za rok 2008 ve výše uvedených oblastech.   

K plnění ostatních cílů přispívá zlepšení elektronické-

ho rejstříku případů, zřízení zabezpečeného spojení 

se členskými státy a instalování videokonferenčního 

zařízení.  

Kromě toho umožní nové Rozhodnutí Rady o posílení 

Eurojustu zefektivnění práce a zároveň nabídne pevný 

základ pro další implementaci těchto cílů. 

Nové Rozhodnutí o Eurojustu zahrnuje také zlepšení 

výměny informací, posílení pravomocí národních členů 

a Kolegia, posílení spolupráce s národními orgány a 

kontaktními body EJN a posílení spolupráce se třetími 

státy a dalšími orgány a sítěmi Evropské unie, obzvláš-

tě s EJN, Europolem a OLAFem.      

Úplná implementace Rozhodnutí o založení Eurojustu 

z roku 2002 a nového Rozhodnutí Rady o posílení 

Eurojustu poskytne pevný základ pro to, aby mohl 

Eurojust efektivněji pomáhat národním orgánům při 

řešení závažné mezinárodní činnosti a splnil cíle, jež si 

stanovil pro období 2008–2009.   

Cíle pro následující roky budou začleněny do plánu na 

období 2010–2014 a zaměří se hlavně na implementaci 

nového Rozhodnutí o Eurojustu.
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Návštěva pana Joziase van Aartsena, starosty Haagu,  

v Eurojustu

Návštěva pana Joa Vandeurzena, belgického ministra 

spravedlnosti, v Eurojustu

Návštěva generálních prokurátorů pobaltských států (zleva 

doprava): pan Bundzis; pan Janis Maizitis, generální prokurátor 

Lotyšska; pan Norman Aas, nejvyšší prokurátor Estonska; pan 

Sepp; paní Čekeliené a pan Algimantas Valantinas, generální 

prokurátor Litvy
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P Ř Í L O H A 	 1
	 Cíle,	úkoly	a	struktura	Eurojustu	podle	  

Rozhodnutí	Rady	2002/187/SVV

Cíle a úkoly

Eurojust je orgán justiční spolupráce zřízený za úče-

lem poskytování pomoci  v oblasti svobody, bezpeč-

nosti a spravedlnosti. Eurojust byl založen na základě 

rozhodnutí Evropské rady z Tampere (15.–16. října 

1999) za účelem zlepšení boje proti závažné trestné 

činnosti prostřednictvím optimální koordinace postupu 

při vyšetřování a trestním stíhání ve více členských 

státech s plným respektováním základních práv a 

svobod.

Dne 14. prosince 2000 Rada Evropské unie formálně 

založila prozatímní útvar pro justiční spolupráci, tzv. 

„Pro-Eurojust“. V rámci tohoto útvaru státní zástupci 

ze všech členských států zkoušeli a testovali koncep-

ce s cílem zlepšit boj proti závažné trestné činnosti 

prostřednictvím koordinace postupu při vyšetřování a 

trestním stíhání v rámci EU.

Pro-Eurojust zahájil činnost dne 1. března 2001. 

Samotný Eurojust byl založen rozhodnutím z 28. února 

2002 jako orgán EU s vlastní právní subjektivitou (viz 

Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 

2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolu-

práci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné 

trestné činnosti). Eurojust je prvním stálým orgánem 

zřízeným za účelem justiční spolupráce v evropském 

právním prostoru a je financován z obecného rozpočtu 

EU.

Eurojust je monitorován nezávislým Společným dozor-

čím orgánem, který zajišťuje, aby s osobními údaji 

bylo nakládáno  v souladu s rozhodnutím o Eurojustu 

a rovněž projednává odvolání fyzických osob ohledně 

přístupu k osobním údajům.

Eurojust stimuluje a zlepšuje koordinaci vyšetřování a 

trestního stíhání prováděného příslušnými orgány člen-

ských států a zlepšuje spolupráci mezi těmito orgány, 

zejména zprostředkováváním vzájemné mezinárodní 

právní pomoci a prováděním žádostí o vydání. Eurojust 

všemožně podporuje příslušné orgány členských států 

za účelem zvýšení efektivity jejich vyšetřování trestné 

činnosti, k níž dochází ve více členských státech.

Na žádost členského státu může Eurojust pomáhat při 

vyšetřování a trestním stíhání probíhajícím v daném 

členském státě a zároveň i v některém nečlenském 

státě v případech, kdy byla uzavřena smlouva o spo-

lupráci nebo v případě urgentního zájmu o takovou 

pomoc.

Do rámce působnosti Eurojustu spadají stejné formy 

trestné činnosti jako do rámce působnosti Europolu, 

například terorismus, obchodování s drogami, obcho-

dování s lidmi, padělání, praní špinavých peněz, 

počítačová kriminalita, trestné činy proti majetku a 

veřejným statkům, včetně podvodu a korupce, trestné 

činy proti finančním zájmům Evropského společenství, 

ekologické trestné činy a účast ve zločineckých orga-

nizacích. Zároveň může Eurojust na žádost členského 

státu poskytnout pomoc při vyšetřování a stíhání jiné 

trestné činnosti.

Eurojust je oprávněn požádat příslušné orgány dotyč-

ných členských států:

— o vyšetřování nebo stíhání konkrétních činů;

— o vzájemnou koordinaci;

— o souhlas s tím, že je jedna země v lepším posta-

vení pro stíhání než jiná;

— o založení Společného vyšetřovacího týmu nebo

— o poskytnutí informací Eurojustu, které jsou 

nezbytné k plnění jeho úkolů.

Dále Eurojust:

— zajišťuje, aby se příslušné orgány členských států 

navzájem informovaly o vyšetřování a stíhání, o 

kterém byl zpraven;

— na žádost příslušných orgánů členských států 

těmto pomáhá při zajišťování co nejlepší koordi-

nace vyšetřování a stíhání;
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— napomáhá ke zdokonalování koordinace přísluš-

ných vnitrostátních orgánů, zejména na základě 

analýz Europolu;

— spolupracuje a radí se s Evropskou justiční sítí, 

přičemž mimo jiné využívá její databázi doku-

mentů a přispívá k jejímu zdokonalování;

— v souladu se svými cíli může v zájmu zdokona-

lování spolupráce a koordinace příslušných orgá-

nů předávat žádosti o soudní pomoc, které: (i) 

podává příslušný orgán členského státu, (ii) se 

týkají vyšetřování nebo stíhání vedeného tímto 

orgánem v určité věci a (iii) vyžadují jeho zásah 

za účelem koordinace činnosti;

— může pomáhat Europolu, zejména mu poskytovat 

stanoviska na základě jím provedených analýz a

— může zajišťovat logistickou podporu, například 

překladatelskou, tlumočnickou a organizační 

pomoc při koordinačních setkáních.

Za účelem plnění svých úkolů udržuje Eurojust výsad-

ní vztahy s EJS, Europolem, Evropským úřadem proti 

podvodům (OLAF) a se styčnými soudci. Eurojust 

může rovněž uzavírat prostřednictvím Rady smlouvy 

s nečlenskými státy a mezinárodními organizacemi 

nebo orgány za účelem výměny informací nebo vysílání 

pracovníků.

Struktura

Eurojust tvoří 27 národních členů, po jednom z každé-

ho členského státu Evropské unie. Tito národní členové 

jsou vysíláni v souladu s právním řádem svých zemí z 

řad soudců, státních zástupců nebo policistů s rovno-

cennými pravomocemi.

Národní členové podléhají ve věcech svého postavení 

vnitrostátnímu právu svého členského státu, který je 

jmenoval a který také stanoví jejich funkční období a 

povahu  pravomocí propůjčených národnímu členovi.

Několik členských států jmenovalo zástupce a asisten-

ty, aby pomáhali a zastupovali národní členy. Některým 

národním členům pomáhají s jejich každodenní prací na 

případech vyslaní národní experti (SNE), které vysílají 

vnitrostátní orgány jednotlivých států, aby pomáhali 

při řešení případů. SNE jsou součástí administrativy 

Eurojustu, ale úzce spolupracují se svými národními 

zastoupeními.

Národní členové tvoří Kolegium Eurojustu, které odpo-

vídá za organizaci a chod Eurojustu. Eurojust plní své 

úkoly prostřednictvím jednoho nebo více národních 

členů nebo jako Kolegium.

Kolegiu poskytuje podporu administrativa. Ad  mi-

nistrativní ředitel odpovídá za každodenní správu 

Eurojustu a za personální řízení.

Eurojust zavedl a uplatnil systém třinácti týmů a dvou 

poradenských týmů, z nichž jeden se zabývá trestnou 

činností v kyberprostoru a druhý trestnou činností při 

fotbale. Tyto týmy pomáhají národním členům co nej-

lépe využívat jejich čas, kvalifikaci a zdroje, urychlit 

rozhodování a lépe vyhovět měnící se formě a velikosti 

organizace. Tato struktura rovněž umožňuje členům 

Kolegia pracovat v malých skupinách na konkrétních 

tématech a otázkách.

Týmy čerpají z široké škály zkušeností a odborných 

znalostí národních členů. Tyto týmy jsou podřízeny 

Kolegiu, které odpovídá za vydávání konečných roz-

hodnutí. 

Týmy tvoří národní členové, asistenti a SNE a podporu 

jim poskytují zaměstnanci administrativy.

Role kontaktního bodu Eurojustu pro ochranu dětí byla 

schválena Kolegiem v lednu 2008 (viz. kapitola 2).
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P Ř Í L O H A 	 2

Národní	zastoupení

Belgie

Michèle Coninsx je viceprezidentka Kolegia a národní členka za Belgii. Je státní zástupkyní. 

Do Pro-Eurojustu nastoupila v březnu 2001.

Bulharsko

Mariana Ilieva Lilova je národní členka za Bulharsko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v březnu 2007.

Česká	republika

Pavel Zeman je národní člen za Českou republiku. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil 

v březnu 2004.

Anna Richterová je zástupkyně národního člena za Českou republiku. Je státní zástupkyně. 

Do Eurojustu nastoupila v říjnu 2008.

Alice Havliková je vyslaný národní expert za Českou republiku. Je státní zástupkyně. Do 

Eurojustu nastoupila v říjnu 2008.

„Eurojust se skládá z jednoho národního člena vyslané-

ho každým členským státem v souladu s jeho právním 

systémem z řad státních zástupců, soudců nebo poli-

cistů s rovnocennými pravomocemi.“

Dále uvádíme informace o národních členech a dalších 

pracovnících v souladu s článkem 2 odst. 1 Eurojustu.  

Další údaje o národních členech, jejich zástupcích 

a asistentech lze nalézt na naší webové stránce  

www.eurojust.europa.eu 
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Odešli z Eurojustu v roce 2008

Jaroslava Novotná působila od března 2007 do září 2008 v Eurojustu jako zástupkyně národ-

ního člena za Českou republiku. Je státní zástupkyně. 

Kateřina Weissová působila od června 2008 do září 2008 jako vyslaný národní expert za 

Českou republiku. Je státní zástupkyně. 

Jana Zezulová působila od ledna 2008 do května 2008 jako vyslaný národní expert za Českou 

republiku. Je státní zástupkyně. 

Dánsko

Lennart Hem Lindblom je národní člen za Dánsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil 

v září 2006.

Německo

Michael Grotz je národní člen za Německo. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v říjnu 

2007.

Benedikt Welfens je zástupce národního člena za Německo. Je státní zástupce. Do Eurojustu 

nastoupil v říjnu 2006. 



59

Jörg Schröder je asistentem národního člena za Německo. Je státní zástupce. Do Eurojustu 

nastoupil v lednu 2008.

Veronika Keller je vyslaný národní expert za Německo. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v březnu 2008.  

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Susanne Stotz působila od ledna 2005 do ledna 2008 v Eurojustu jako asistentka národního 

člena za Německo. Je soudkyně.

Estonsko

Raivo Sepp je viceprezident Kolegia a národní člen za Estonsko. Je státní zástupce. Do 

Eurojustu nastoupil v květnu 2004.

Laura Vaik je vyslaný národní expert za Estonsko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu nastou-

pila v březnu 2008.  

Irsko

Jarlath Spellman je národní člen za Irsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v červnu 

2005. 
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Řecko

Lampros Patsavellas je národní člen za Řecko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v 

červnu 2005.

Efstathios Tsirmpas je vyslaný národní expert za Řecko. Je daňovým úředníkem. Do Eurojustu 

nastoupil v listopadu 2008.  

Španělsko

Juan Antonio García Jabaloy je národní člen za Španělsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu 

nastoupil v říjnu 2006.

María Teresa Gálvez Díez je zástupkyně národního člena za Španělsko od října 2008, do 

června 2008 působila jako vyslaný národní expert. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu nastou-

pila v listopadu 2003.

Santiago García-Noblejas je vyslaný národní expert za Španělsko. Je policista. Do Eurojustu 

nastoupil v květnu 2008.

Francie

Gérard Loubens je národní člen za Francii. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v srpnu 

2008.

Marie-José Aube-Lotte je zástupkyně národního člena za Francii. Je státní zástupkyně. Do 

Eurojustu nastoupila v září 2006.
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Alain Grellet je zástupce národního člena za Francii. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil 

v září 2007.

Anne Delahaie je asistentka národního člena za Francii. Je právnička. Do Pro-Eurojustu 

nastoupila v červnu 2001. 

Odešli z Eurojustu v roce 2008

François Falletti působil do července 2008 jako národní člen za Francii. Je státní zástupce. Do 

Eurojustu nastoupil v září 2004. 

Marie-Pierre Falletti působila do července 2008 jako asistentka národního člena za Francii.  

Je právnička.

Itálie

Carmen Manfredda je zástupkyně národního člena za Itálii. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v dubnu 2004.

Filippo Spiezia je zástupce národního člena za Itálii. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil 

v prosinci 2007.

Cristiano Ripoli je vyslaný národní expert za Itálii. Je policista. Do Eurojustu nastoupil  

v listopadu 2007.  
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Odešli z Eurojustu v 2008

Cesare Martellino působil do června 2008 jako národní člen za Itálii. Je státní zástupce. Do 

Eurojustu nastoupil v červnu 2002. 

Kypr

Katerina Loizou je národní členka za Kypr. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu nastoupila v 

září 2004.

Lotyšsko

Gunãrs Bundzis je národní člen za Lotyšsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v 

dubnu 2004.

Dagmara Fokina je asistentka národního člena za Lotyšsko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v dubnu 2004.

Litva

Laima Čekelienė je národní členka za Litvu. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu nastoupila v 

květnu 2008.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Tomas Krusna působil do března 2008 jako národní člen za Litvu. Je státní zástupce. Do 

Eurojustu nastoupil v červenci 2006.
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Lucembursko

Carlos Zeyen je národní člen za Lucembursko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v 

září 2006.

Maďarsko

Ilona Lévai je národní členka za Maďarsko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu nastoupila v 

květnu 2004.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Balázs Garamvölgyi působil do prosince 2008 jako vyslaný národní expert za Maďarsko. Je 

státní zástupce.   

Malta

Donatella Frendo Dimech je národní členkou za Maltu. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v červnu 2004.

Nizozemsko

Arend Vast je národní člen za Nizozemsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v říjnu 

2007.
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Jolien Kuitert je zástupkyně národního člena za Nizozemsko. Je státní zástupkyně. Od červ-

na 2002 do června 2008 působila jako zástupkyně národního člena. Do Eurojustu opětovně 

nastoupila v říjnu 2008.

Thea Warmerdam je asistentka národního člena za Nizozemsko. Je právní asistentka. Do 

Eurojustu nastoupila v dubnu 2008. 

Willette Smeenk je asistentka národního člena za Nizozemsko. Je státní zástupkyně. Do 

Eurojustu nastoupila v říjnu 2008.

Rakousko

Ursula Koller je národní členka za Rakousko. Je soudkyně. Do Eurojustu nastoupila v prosinci 

2005.

Ulrike Kathrein je zástupkyně národní členky za Rakousko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v prosinci 2008.

Lisa Horvatits je asistentka národní členky za Rakousko. Je právnička. Do Eurojustu nastou-

pila v březnu 2008.

Polsko

Mariusz Skowroński je národní člen za Polsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v 

prosinci 2005.
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Portugalsko

José Luís Lopes da Mota je prezident Kolegia a národní člen za Portugalsko. Je státní zástup-

ce. Do Eurojustu nastoupil v březnu roce 2001.   

António Luís Santos Alves je zástupce národního člena za Portugalsko. Je státní zástupce. 

Do Eurojustu nastoupil v dubnu 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra je vyslaný národní expert za Portugalsko. 

Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v říjnu 2007.

Rumunsko

Elena Dinu je od ledna 2007 národní členkou za Rumunsko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v září 2006 jako styčná soudkyně.

Slovinská	republika

Malči Gabrijelčič je národní členka za Slovinskou republiku. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu 

nastoupila v červenci 2005.

Gregor Žika Ševo je vyslaný národní expert za Slovinskou republiku. Je soudce. Do Eurojustu 

nastoupil v červenci 2008.
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Odešli z Eurojustu v roce 2008

Jaka Brezigar působil od ledna do července 2008 jako vyslaný národní expert za Slovinskou 

republiku. Je soudce.

Slovenská	republika

Ladislav Hamran je národní člen za Slovenskou republiku. Je státní zástupce. Do Eurojustu 

nastoupil v září 2007.

Ladislav Majerník je vyslaný národní expert za Slovenskou republiku. Je státní zástupce. Do 

Eurojustu nastoupil v říjnu 2008.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Jana Kopernická působila od června do září 2008 jako vyslaný národní expert za Slovenskou 

republiku. Je státní zástupkyně. 

Finsko

Ritva Sahavirta je národní členka za Finsko. Je státní zástupkyně. Do Eurojustu nastoupila v 

srpnu 2008.

Maarit Loimukoski působila od srpna 2004 do července 2008 jako národní členka za Finsko. 

Do Eurojustu zpátky nastoupila v srpnu 2008 jako zástupkyně národní členky za Finsko. Je 

státní zástupkyně.  
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Kaj Björkqvist je asistent národní členky za Finsko. Je policista. Do Eurojustu nastoupil v 

prosinci 2008.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Taina Neira působila do července 2008 jako zástupkyně národní členky za Finsko. Je policist-

ka. Do Eurojustu nastoupila v prosinci 2007.

Švédsko

Ola Laurell je národní člen za Švédsko. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil v září 

2007.

Annette von Sydow je zástupkyně národního člena za Švédsko. Je státní zástupkyně. Do 

Eurojustu nastoupila v září 2005.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Leif Görts působl od ledna do prosince 2008 jako vyslaný národní expert za Švédsko. Je státní 

zástupce. 

Spojené	království

Aled Williams je národní člen za Spojené království. Je státní zástupce. Do Eurojustu nastoupil 

v červenci 2006.
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Phil Hicks je asistent národního člena za Spojené království. Je státní zástupce. Do Eurojustu 

nastoupil v červnu 2006.

Vincent Lunny je asistent národního člena za Spojené království. Je státní zástupce. Do 

Eurojustu nastoupil v srpnu 2008.

Janine Wood je vyslaný národní expert za Spojené království. Je státní zástupkyně. Do 

Eurojustu nastoupila v listopadu 2008.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Lynne Barrie působila od října 2007 do srpna 2008 jako asistentka národního člena za Spojené 

království. Je státní zástupkyně.

Administrativní	ředitel

Jacques Vos je zastupující administrativní ředitel od května 2008.

Odešli z Eurojustu v roce 2008

Ernst Merz byl administrativní ředitel. Z Eurojustu odešel v květnu 2008. 
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Třetí	státy	v	Eurojustu

Styční	prokurátoři

Norsko

Kim Sundet je styčný prokurátor za Norsko. Do Eurojustu nastoupil v lednu 2007.

Spojené	státy	

Mary Lee Warren je styčná prokurátorka za Spojené státy. Do Eurojustu nastoupila v srpnu 

2007.
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EU/US seminář o dohodách mezi Evropskou unií 

a USA, Zoetermeer, Nizozemsko

Strategické setkání o počítačové kriminalitě, 

Atény, Řecko

Marketingový seminář, York, Spojené království

Strategické setkání o obchodování s lidmi a 

ochraně svědků, Portorož, Slovinsko
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dukována žádnými grafickými, elektronickými ani mechanickými prostředky, včetně formou foto kopie, 

nahrávky nebo systému ukládání a obnovování informací.

Foto:  Joannes Thuy, Eurojust

 Michel Mees

 Evropská komise

 Rada Evropské unie

© Eurojust 2009

Viceprezident Raivo Sepp, prezident José Luís Lopes da Mota, viceprezidentka Michèle Coninsx


