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P R E D S L O V

Siedma výročná správa Eurojustu predkladá informácie o jeho aktivitách a takisto informuje o jeho vývoji a 

hlavných úspechoch dosiahnutých v roku 2008.  

Eurojust opäť urobil pokrok vo svojej operatívnej činnosti a posilnil svoju schopnosť zlepšovať spoluprácu a sti-

mulovať koordináciu medzi kompetentnými národnými orgánmi v oblasti boja proti závažnej cezhraničnej trest-

nej činnosti. Takisto ďalej budoval svoje vzťahy s národnými orgánmi a tretími štátmi a posilnil svoju spoluprácu 

s ďalšími orgánmi Európskej únie, najmä s Europolom a OLAFom.  

S potešením oznamujem, že počas roku 2008 vzrástol počet prípadov postúpených Kolégiu o 10 % oproti roku 

2007. Celkovo bolo v Kolégiu registrovaných 1 193 prípadov.

Vyhodnotenie činnosti po prvých piatich rokoch existencie Eurojustu, Oznámenie Komisie týkajúce sa budúcnos-

ti Eurojustu a Európskej justičnej siete a iné relevantné aktivity, ktoré boli popísané v minuloročnej výročnej 

správe, viedli k iniciatíve štrnástich členských štátov. Tieto na začiatku roku 2008 predložili legislatívny návrh 

na posilnenie Eurojustu. 

Významným dátumom bol 16. december 2008, kedy Rada ministrov prijala nové Rozhodnutie Rady týkajúce sa 

posilnenia Eurojustu doplňujúce Rozhodnutie o zriadení Eurojustu z 28. februára 2002.  

Cieľom nového rozhodnutia je zefektívnenie činnosti Eurojustu. Jeho hlavnými cieľmi sú vytvorenie spoločného 

základu kompetencií národných členov, vytvorenie krízového koordinačného mechanizmu, zlepšenie výmeny 

informácií s využitím Eurojustu, posilnenie spolupráce medzi národnými členmi a kontaktnými bodmi Európskej 

justičnej siete a posilnenie spolupráce s tretími štátmi a ďalšími orgánmi EÚ a sieťami.

Eurojust je nadšený z tohto pokroku a koncom roku 2008 začal intenzívne pracovať na implementácii nového 

Rozhodnutia o Eurojuste.  

V roku 2008 sa ku Kolégiu Eurojustu pripojili štyria noví národní členovia: Gérard Loubens (Francúzsko), Laima 

Čekelienė (Litva), Ritva Sahavirta (Fínsko) a Aled Williams (Spojené kráľovstvo). Rád by som poďakoval tým, čo 

odišli z Eurojustu v roku 2008 za ich prínos a poprial im veľa úspechov v ich nových pozíciách. 

V roku 2008 vypísalo Kolégium výberové konanie na obsadenie pozície administratívneho riaditeľa, ktoré bolo 

nedávno ukončené. Rád by som poďakoval bývalému administratívnemu riaditeľovi, Ernstovi Merzovi a takisto aj 

zastupujúcemu administratívnemu riaditeľovi, Jacquesovi Vosovi, za ich prácu a angažovanosť a za zabezpečenie 

trvalej podpory Kolégiu Eurojustu.  
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Veľa práce bolo urobenej. Avšak veľa práce sa ešte musí urobiť pre to, aby Eurojust mohol vykonávať svoju 

činnosť efektívnejšie, využiť svoj doposiaľ nevyužitý potenciál a predovšetkým osvojiť si iniciatívnejší prístup k 

pomoci národným orgánom v ich aktivitách proti cezhraničnej trestnej činnosti. 

Som si istý, že Eurojustu boli poskytnuté právne nástroje, aby zvýšil svoju efektívnosť a vďaka angažovanosti 

národných členov dosiahol svoje ciele dokončením implementačného procesu nového Rozhodnutia o Eurojuste. 

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

predseda Eurojustu

február 2009
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Návšteva viceprezidenta Barrota v 

Eurojuste

Nové Rozhodnutie o Eurojuste

Tlačová konferencia pri príležitosti 

dohody o novom Rozhodnutí o 

Eurojuste, júl 2008 
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1  Z H R N U T I E  V Ý S L E D K O V

Táto kapitola poskytuje zhrnutie všetkých hlavných 

bodov prezentovaných vo Výročnej správe za rok 2008 

a delí sa na tri časti: Práca na prípadoch, Externé vzťa-

hy a Interné otázky.

Práca na prípadoch

• Eurojust zaznamenal nárast počtu prípadov 

postúpených Kolégiu. 1 193 nových prípadov 

postúpených v roku 2008 predstavuje nárast o 

108 prípadov resp. 10 % oproti roku 2007.

• V roku 2006 sme zaviedli štatistiku na základe 

rozdelenia prípadov na štandardné a komplex-

né a klasifikácie prípadov podľa cieľov v súlade 

s Rozhodnutím o zriadení Eurojustu berúc do 

úvahy skutočnosť, že prípad môže byť postúpený 

Eurojustu s viac ako jedným cieľom. Pomer prí-

padov na základe komplexnosti a cieľov kopíruje 

rozdelenie aj v roku 2008.  

• Eurojust zorganizoval v roku 2008 132 koor-

dinačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnili 

zástupcovia národných orgánov, z ktorých sa 

110 uskutočnilo v našich priestoroch a 22 v člen-

ských štátoch. Počet koordinačných stretnutí sa 

podstatne zvýšil v porovnaní s 91 koordinačnými 

stretnutiami zorganizovanými v roku 2007.

• Eurojust zaznamenal 50 rôznych druhov trest-

ných činností v prípadoch jemu postúpených v 

roku 2008. Z nich, rovnako ako v roku 2007, 

majú najvyšší podiel prípady týkajúce sa obcho-

dovania s drogami a trestných činov proti súk-

romnému a verejnému majetku a podvody.  

• Eurojust zorganizoval stretnutie justičných orgá-

nov na tému „Priority OCTA a cezhraničné trestné 

stíhanie“. Správa zo stretnutia bola zaslaná Rade 

v máji 2008.  

• Eurojust sa zapojil do ďalších šiestich krimi-

nálnych analýz Europolu v roku 2008, takže je 

momentálne zapojený celkovo v dvanástich a 

pokračoval v rozvíjaní spolupráce na prípadoch s 

Europolom. Počet prípadov Eurojustu, v ktorých 

bol zapojený Europol a OLAF, sa v roku 2008 

zvýšil, najmä ich účasť na koordinačných stret-

nutiach. Europol bol zapojený v 30 prípadoch a 

zúčastnil sa 24 koordinačných stretnutí a OLAF 

bol zapojený v piatich prípadoch a zúčastnil sa 

troch koordinačných stretnutí.   

• V roku 2008 bolo vydaných 12 odporúčaní v 

zmysle článku 6 písm. a) Rozhodnutia o zriadení 

Eurojustu, čo predstavuje nárast v porovnaní s 

predchádzajúcimi rokmi.  

• V roku 2008 požiadali národní členovia svoje 

národné orgány o zváženie vytvorenia spoloč-

ných vyšetrovacích tímov (SVT) v 21 prípadoch.

• V roku 2008 bolo registrovaných 237 trestných 

vecí s cieľom uľahčiť implementáciu Európskeho 

zatýkacieho rozkazu (EZR) vrátane realizácie 

koordinačných aktivít. Štyri prípady sa týkali koli-

dujúcich EZR. V súlade s článkom 17 Rámcového 

rozhodnutia o EZR z 13. júna 2002 bolo Eurojustu 

oznámených celkovo 28 prípadov nedodržania 

lehôt.  

• Eurojust zhromažďuje informácie týkajúce sa 

odsudzujúcich a oslobodzujúcich rozsudkov v 

teroristických trestných veciach a na ich zákla-

de poskytuje analytické a štatistické výstupy. S 

odkazom na Rozhodnutie Rady z 20. septembra 

2005 nabáda Eurojust členské štáty k poskytova-

niu informácií týkajúcich sa trestného stíhania a 

rozsudkov v teroristických trestných činoch.

• Eurojust vymenoval kontaktný bod pre ochra-

nu detí. Bola vytvorená webová stránka, ktorá 

obsahuje popis právomocí kontaktného bodu, 

štatistiku prípadov registrovaných v Eurojuste 

týkajúcich sa detí a kontaktnú e-mailovú adresu 

určenú pre orgány na presadzovanie práva a 

medzinárodné organizácie.

• V decembri 2008 prijala Rada Rozhodnutie o 

posilnení Eurojustu, ktoré dopĺňa Rozhodnutie o 

zriadení Eurojustu z 28. februára 2002. Cieľom 

nového rozhodnutia je zefektívnenie činnosti 

Eurojustu. V kapitole 5 sú podrobnejšie popísané 

hlavné oblasti, v ktorých sa má posilniť úloha a 

kompetencie Eurojustu.  

• Napriek pozitívnemu vývoju si myslíme, že poten-

ciál Eurojustu nie je naplno využitý, najmä čo sa 

týka možnosti pomoci národným orgánom pri 
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koordinácii komplexnejších cezhraničných vyšet-

rovaní a trestných stíhaní.  

• Eurojust verí, že úplná implementácia Rozhodnutia 

o zriadení Eurojustu z roku 2002 a včasná a koor-

dinovaná implementácia nového Rozhodnutia 

Rady o posilnení Eurojustu poskytne dobrý základ 

a umožní Eurojustu účinnejšie pomáhať národ-

ným orgánom v boji proti závažným cezhranič-

ným trestným činom.   

Externé vzťahy

• Nové Rozhodnutie Rady o posilnení Eurojustu 

opätovne potvrdilo výhradné väzby medzi 

Eurojustom a Európskou justičnou sieťou, ktoré 

majú základ vo vzájomných konzultáciách a 

dopĺňaní sa. K zaisteniu efektívnej spolupráce je 

potrebné prijať určité opatrenia. 

• Podpísanie Memoranda o porozumení medzi 

Eurojustom a Europolom obsahujúce porovnáva-

ciu tabuľku viedlo k sprevádzkovaniu bezpečného 

komunikačného prepojenia medzi oboma organi-

záciami. Za účelom zlepšenia vzájomnej výmeny 

informácií, najmä týkajúcich sa kriminálnych 

analýz Europolu, pracovná skupina v súčasnosti 

prehodnocuje Dohodu o spolupráci podpísanú v 

roku 2004.  

• Eurojust a Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF) podpísali 24. septembra 2008 dohodu 

týkajúcu sa opatrení spolupráce za účelom jej 

rozšírenia a výmeny informácií.  

• Eurojust dňa 27. novembra 2008 podpísal dohodu 

o spolupráci so Švajčiarskom a dňa 28. novem-

bra 2008  s Bývalou juhoslovanskou republikou 

Macedónsko. 

Interné otázky

• V máji 2008 prevzal pozíciu po odchádzajúcom 

administratívnom riaditeľovi zastupujúci admi-

nistratívny riaditeľ. Výberová procedúra na obsa-

denie pozície administratívneho riaditeľa bola 

zahájená v roku 2008. 

• Do vyriešenia otázky nového sídla, ktoré sa 

očakáva v roku 2014, bolo v novembri 2008 

presťahovaných 70 zamestnancov do satelitných 

kancelárií v Haagse Veste, ktoré sú dočasným 

riešením situácie.  

• Eurojust odsúhlasil využitie externých konzultač-

ných služieb pri prehodnotení jeho organizačnej 

štruktúry.  

• Prijatie niekoľkých kľúčových pravidiel spočíva-

júcich v dôraznejšej personálnej politike, prí-

prava prvého ročného hodnotenia zamestnan-

cov, manažment a následné uskutočnenie plánu 

zamestnanosti a prijatie školiaceho plánu organi-

zácie predstavujú hlavné úspechy dosiahnuté v 

personálnej oblasti.

• V roku 2008 bol v členských štátoch implemento-

vaný systém bezpečnej e-mailovej komunikácie.

• Naďalej boli zdokonaľované technické prostriedky 

Eurojustu určené pre videokonferencie umožňu-

júce simultánne preklady.  

• Veľkú dôležitosť prikladá Eurojust zodpovedajú-

cemu prístupu a využitiu Schengenského infor-

mačného systému pri svojej práci na prípadoch 

a koordinačných aktivitách. V období od decem-

bra 2007 do decembra 2008 bolo realizovaných 

spolu 229 požiadaviek národných zastúpení v 

Eurojuste.

• Výsledkom projektu E-POC III bolo rozšírenie 

systému registrácie a evidencie trestných činov. 

Pokračovali sme v podpore operatívnej práce 

Kolégia, k čomu prispelo aj rozšírenie tímu pre 

registráciu a evidenciu trestných činov. Bola 

predstavená nová verzia CMS a zahájená ďalšia 

etapa projektu E-POC III+, ktorého cieľom je 

zlepšenie využiteľnosti systému.

• Eurojust mal pôvodne pridelený rozpočet vo 

výške 20 miliónov EUR. Tento bol zvýšený o 4,8 

milióna EUR. Z celkového rozpočtu 24,8 milióna 

EUR bolo jeho čerpanie pri záväzkoch realizované 

na 97 %. Európsky parlament udelil administra-

tívnemu riaditeľovi absolutórium na rok 2006.
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2 	 O P E R A T Í V N A 	 Č I N N O S Ť

Štatistika práce na prípadoch
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Obr. 1: Vývoj prípadov v rokoch 2002–2008

Obr. 2: Súčasný stav prípadov na obdobie rokov 2002–2008
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Obr. 1: Vývoj prípadov v rokoch 2002–2008

V roku 2008 registrovali národní členovia 1 193 prípa-

dov, čo predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s rokom 

2007 (1 085 prípadov). Tieto čísla naznačujú rovnaký 

trend ako v predchádzajúcich rokoch. Napriek neustá-

lemu úsiliu národných zastúpení sa však znížil počet 

komplexných prípadov  (obr. 3).

Stojí za zmienku, že 1 153 prípadov sa týkalo konkrét-

nych trestných vecí a 40 prípadov bolo registrovaných s 

cieľom poskytnúť pomoc a odborné znalosti v otázkach 

všeobecnej právnej povahy vo vzťahu k jednotlivým 

právnym systémom alebo v justičných otázkach alebo 

praxi a nevyžadovali si operatívnu prácu Kolégia.

Obr. 2: Súčasný stav prípadov na obdobie rokov 

2002–2008

Hoci počet prípadov postúpených Eurojustu v roku 

2008 je 1 193, toto číslo reprezentuje len časť práce 

národných členov. Obrázok 2 poskytuje presnejší 

prehľad práce Kolégia, keďže zobrazuje počty neu-

zavretých prípadov ako aj prípadov uzavretých počas 

doterajšej činnosti Eurojustu.

Na konci roku 2008 nebolo uzavretých spolu 1 002 prí-

padov registrovaných v rokoch 2003 – 2008, z ktorých 

700 bolo registrovaných v roku 2008.

Obr. 3: Štandardné/Komplexné prípady v rokoch 

2007–2008

V roku 2006 zaviedol Eurojust nový klasifikačný sys-

tém definujúci prípady ako komplexné alebo štan-

dardné, ktorý poskytuje nový spôsob popisu kvality 

alebo povahy prípadov, ktorými sa Eurojust zaoberá. 

Z obrázku 3 vyplýva, že približne 84 % prípadov 

postúpených Eurojustu v roku 2008 si vyžaduje bežnú 

úroveň zapojenia Eurojustu a zvyšných 16 % vyššiu 

úroveň zapojenia.

Rozdiel medzi štandardnými a komplexnými prípadmi 

je založený na hodnotení takých činiteľov, ako počet 

zapojených krajín a povaha požadovanej pomoci a úloh 

plnených Eurojustom, pracovné zaťaženie národných 

členov zapojených krajín, závažnosť trestných činov 

a čas, ktorý uplynul medzi poskytnutím požadovanej 

pomoci a jej výsledku. Rozdiel medzi štandardnými a 

komplexnými prípadmi takisto čiastočne súvisí s poč-

tom bilaterálnych alebo multilaterálnych prípadov a 

potrebou koordinácie a/ alebo spolupráce.  

Obr. 4: Bilaterálne/multilaterálne prípady v 

rokoch 2007–2008

Je potrebné zdôrazniť, že bilaterálny prípad nezname-

ná vždy štandardný prípad. Úloha Eurojustu môže byť 

rozhodujúca pre zlepšenie spolupráce alebo koordiná-

cie vyšetrovaní alebo trestných stíhaní medzi dvoma 

krajinami a poskytovaná pomoc a plnené úlohy môžu 

byť komplexné. Z tohto hľadiska úsilie vynaložené 

Eurojustom pri bilaterálnych prípadoch môže byť rov-

nako významné ako práca vykonávaná na multilaterál-

nych prípadoch.

Obrázky 5, 6 a 7 uvádzajú podrobnejšiu analýzu spo-

jení medzi multilaterálnymi alebo bilaterálnymi prípad-

mi, ako aj ciele zapojenia Eurojustu podľa článku 3 

Rozhodnutia o zriadení Eurojustu: 

1. V kontexte vyšetrovaní a trestných stíhaní týkajúcich sa dvoch alebo viacerých členských štátov, trestnej činnosti 

uvedenej v článku 4 vo vzťahu k závažným trestným činom, najmä ak sú organizované, budú ciele Eurojustu:

(a) stimulovať a zdokonaľovať koordináciu vyšetrovaní a trestných stíhaní v členských štátoch medzi príslušnými orgánmi 

členského štátu, berúc do úvahy všetky žiadosti pochádzajúce od príslušného orgánu členského štátu a všetky informácie 

poskytnuté ľubovoľným orgánom príslušným na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv;

(b) zlepšovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, najmä umožnením realizácie medzinárodnej vzá-

jomnej právnej pomoci a realizácie žiadostí o extradíciu;

(c) inak podporovať príslušné orgány členských štátov, aby sa ich vyšetrovania a trestné stíhania stali efektívnejšími.

2. V súlade s pravidlami stanovenými týmto rozhodnutím a na žiadosť príslušného orgánu členského štátu môže Eurojust 

taktiež napomáhať pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach len ohľadne tohto členského štátu a  nečlenského štátu, ak bola 

s uvedeným štátom uzavretá dohoda ustanovujúca spoluprácu podľa článku 27 ods. 3 alebo ak v špecifickom prípade jestvuje 

zásadný záujem takúto pomoc poskytnúť.

3. V súlade s pravidlami, ktoré stanovuje toto rozhodnutie, a na žiadosť buď príslušného orgánu členského štátu alebo 

Komisie môže Eurojust taktiež pomáhať pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach, ktoré sa týkajú len tohto členského štátu 

a Spoločenstva.  [dodatočne zvýraznené]
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Obr. 3: Štandardné/Komplexné prípady v rokoch 2007–2008

Obr. 4: Bilaterálne/multilaterálne prípady v rokoch 2007–2008
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Na obr. 5 je uvedená analýza celkového počtu prípa-

dov pre každý špecifický cieľ v rokoch 2007 – 2008. 

Jednotlivé prípady bolo možné postúpiť Eurojustu s 

viacerými cieľmi. Pomer prípadov podľa cieľov má rov-

naký charakter ako v roku 2007.

Obrázky 6 a 7 sa týkajú väzieb medzi počtom multi-

laterálnych prípadov (obr. 6) a bilaterálnych prípadov 

(obr. 7) a cieľmi stanovenými Rozhodnutím o zriade-

ní Eurojustu. V prípade multilaterálnych prípadov je 

(proporcionálne) viac žiadostí o pomoc pri koordinácii 

medzi kompetentnými orgánmi členských štátov.

Čo sa týka zapojenia jednotlivých národných zastúpení 

do práce na prípadoch Eurojustu, obr. 8 znázorňuje 

počet prípadov registrovaných na základe podnetu 

jednotlivých národných zastúpení. Nárast o 50 a viac 

% v počte registrovaných prípadov z jednotlivých člen-

ských štátov v roku 2008 bol zaznamenaný  v prípade 

Bulharska, Írska, Talianska, Cypru, Malty a Rakúska. 

Obr. 5: Klasifikácia prípadov v rokoch 2007–2008 podľa cieľov

Obr. 6: Multilaterálne prípady v rokoch 2007–2008: ciele (čl. 3 Rozhodnutia o zriadení Eurojustu)
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Obr. 7: Bilaterálne prípady v rokoch 2007–2008: ciele (čl. 3 Rozhodnutia o zriadení Eurojustu)

Obr. 8: Dožadujúce krajiny v rokoch 2007–2008
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Na obr. 9 je uvedený počet prípadov, v ktorých jed-

notlivé národné zastúpenia boli dožiadané o pomoc. 

Takmer všetky členské štáty zaznamenali nárast v 

počte dožiadaní v roku 2008. Lotyšsko, Luxembursko, 

Malta a Slovinsko vykazujú nárast 50 a viac % v počte 

dožiadaní za rok 2008.

Obrázok 10 znázorňuje hlavné typy trestných činov 

ako aj detailnejšie analýzy podskupín (vyznačené ble-

domodrou a bielou farbou).

Trestné činnosti, ktorými sa zaoberal Eurojust, sa 

vyvíjali podobným spôsobom ako v predchádzajúcich 

rokoch.  

V roku 2008 Eurojust registroval 50 rôznych typov 

trestných činností. Jeden prípad môže mať prepojenie 

na viacero iných typov trestnej činnosti a národný člen 

môže identifikovať okrem hlavného trestného činu aj 

vedľajšie trestné činy. 

Vo všeobecnosti sa v roku 2008 zvýšil počet postú-

pených prípadov u všetkých typov trestnej činnosti. 

Obchodovanie s drogami a trestné činy proti súkrom-

nému a verejnému majetku vrátane podvodov stále 

predstavujú najvyššie percento trestných činov postú-

pených Eurojustu.  

Koordinačné stretnutia, alebo stretnutia III. stupňa, 

sa uskutočňujú na základe iniciatívy jedného alebo 

viacerých národných zastúpení zainteresovaných v 

prípade a zúčastňujú sa ich zainteresovaní národní čle-

novia, ich zástupcovia a/alebo asistenti a kompetentné 

orgány zainteresovaných členských štátov.

Počet koordinačných stretnutí výrazne vzrástol z 91 v 

roku 2007 na 132 v roku 2008, Z nich sa 110 uskutoč-

nilo v priestoroch Eurojustu a 22 v členských štátoch.

Z uskutočnených koordinačných stretnutí sa väčšina 

(84) týkala troch až 14 krajín.  

Prípady, ktoré si vyžadovali koordinačné stretnutia, 

sa týkali najmä trestných činov proti súkromnému a 

verejnému majetku vrátane podvodov (53), obchodo-

vania s drogami (40), prania špinavých peňazí (18), 

trestných činov proti životu, zdraviu alebo osobnej slo-

bode (11), obchodovania s ľuďmi (8) a terorizmu (6). 

Jedno koordinačné stretnutie sa môže týkať aj viac ako 

jedného typu trestnej činnosti.

Obr. 9: Dožiadané krajiny v rokoch 2007–2008
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Obr. 10: Hlavné typy trestných činov v rokoch 2007–2008

Obr. 11: Koordinačné stretnutia v rokoch 2005–2008
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Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia zorganizova-

li spolu 66 koordinačných stretnutí, čo predstavuje 

polovicu z celkového počtu koordinačných stretnutí 

v danom roku. Francúzsko samé zorganizovalo 25 % 

všetkých stretnutí. Po prvýkrát je v štatistike za rok 

2008 zahrnuté aj Nórsko, ktoré zorganizovalo päť 

koordinačných stretnutí.

V roku 2008 požadoval Eurojust zapojenie tretích štá-

tov v 141 prípadoch oproti 117 prípadom v roku 2006 

a 188 v roku 2007. Tretie štáty boli zapojené v 39 

koordinačných stretnutiach.

Tabuľka 14 znázorňuje ostatné orgány v rámci Európskej 

únie a iné medzinárodné organizácie, ktoré boli dožia-

dané v operatívnych prípadoch Eurojustu a ktoré sa 

zúčastnili na koordinačných stretnutiach.

Obr. 12: Koordinačné stretnutia – dožadujúce krajiny v rokoch 2007–2008

Obr. 13: Koordinačné stretnutia – dožiadané krajiny v rokoch 2007–2008
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Tabuľka 14: Európske orgány a medzinárodné organizácie

2005 2006 2007 2008
Koordinačné	

stretnutia v roku 
2007

Koordinačné	
stretnutia v roku 

2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Európska Rada  0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Organizácia 
Spojených národov

0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Policajná a 
colná spolupráca 
škandinávskych krajín

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

CELKOM 13 10 32 38 14 29

Žiadosti týkajúce sa článku 6 a) a 7 a) 
Rozhodnutia o zriadení Eurojustu

Počas roka 2008 bolo vydaných dvanásť 

žiadostí v prípadoch podľa článku 6 a) 

Rozhodnutia o zriadení Eurojustu.

Osem žiadostí bolo na základe článku 6 a) v). V dvoch 

prípadoch národné zastúpenie Talianska požiadalo svoje 

orgány o zváženie poskytnutia informácií. Iniciatíva v prvej 

veci, týkajúcej sa podvodu a prania špinavých peňazí, vziš-

la z talianskej strany a v druhej, týkajúcej sa podvodu, zo 

strany Slovinska.

V piatich žiadostiach požiadalo talianske zastúpenie kom-

petentné orgány o zváženie možnosti koordinácie medzi 

príslušnými orgánmi  zainteresovaných členských štátov 

podľa článku 6 a) iii). Tri veci sa týkali podvodu, jedna 

účasti v zočineckej skupine zameranej na prevádzačstvo a 

ďalšia terorizmu. Iniciatíva v týchto prípadoch bola vyvinu-

tá zo strany Portugalska, Francúzska, Talianska a Dánska.

V ďalšej žiadosti na základe článku 6 a) i), iii) a v) boli 

talianske úrady takisto požiadané o zváženie realizácie 

vyšetrovaní alebo trestných stíhaní konkrétnych činov. 

Iniciatíva v tejto veci vzišla zo strany Španielska.

Tri žiadosti boli na základe článku 6 a) ii). V prvom prípade, 

vzťahujúcom sa na prevádzačstvo, požiadali portugalské 

a španielske národné zastúpenia svoje národné orgány o 

akceptovanie toho, že portugalské orgány sú v lepšej pozí-

cii na stíhanie daných trestných činov a o zváženie mož-

nosti požiadať Eurojust o podporu pri ďalšej koordinácii v 

tomto prípade. Toto odporúčanie bolo akceptované.

Druhý prípad sa týkal ublíženia na zdraví s následkom 

smrti. Španielske národné zastúpenie požiadalo svoje 

národné orgány o akceptovanie toho, že fínske orgány sú 

v lepšej pozícii na trestné stíhanie tohto trestného činu a o 

odovzdanie konania. Iniciatíva vzišla z fínskej strany.

Tretia žiadosť sa týkala prípadu únosu. Portugalské národné 

zastúpenie požiadalo svoje národné orgány o akceptovanie 

toho, že španielske orgány sú v lepšej pozícii na stíhanie 

tohto trestného činu. Portugalské národné zastúpenie tak-

tiež požiadalo svoje národné orgány o koordináciu s kom-

petentnými orgánmi v Španielsku a o zváženie možnosti 

požiadať Eurojust o podporu pri ďalšej koordinácii v tomto 

prípade. Toto odporúčanie bolo akceptované.  

Posledná žiadosť, a to na základe článku 6 a) i), sa týkala 

prípadu trestného činu podvodu, konkrétne falšovania a 

porušovania autorského práva. Talianske národné zastú-

penie požiadalo svoje národné orgány o zváženie možnosti 

realizácie vyšetrovania alebo trestného stíhania konkrét-

nych trestných činov týkajúcich sa tohto francúzskeho 

prípadu.

Počas roka 2008 neboli vydané žiadne 

žiadosti podľa článku 7 a) Rozhodnutia o 

zriadení Eurojustu.

Eurojust by rád zdôraznil dôležitosť správneho využitia 

článkov 6 a) a 7 a) ako možného nástroja na dosiahnu-
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tie rýchlejších a efektívnejších riešení prevencie alebo 

urovnania konfliktov jurisdikcií.

Je však potrebné uviesť, že postupy na základe článkov 

6 a) a 7 a) boli odsúhlasené národnými orgánmi počas 

koordinačných stretnutí.

Európsky zatýkací rozkaz 

Eurojust má tri základné ciele v rámci EZR:  

• Pomáhať pri realizácii EZR (článok 3 Rozhodnutia 

o zriadení Eurojustu)

• Dávať odporúčania v prípade súbežných EZR 

(článok 16 Rámcového rozhodnutia Rady z 13. 

júna 2002 o Európskom zatýkacom rozkaze, 

2002/584/JHA (ďalej „EZR RR“))

• Prijímať oznámenia o nedodržaní lehôt (článok 17 

EZR  RR)

Nižšie je uvedený krátky prehľad činností v uvedených 

troch oblastiach.

1. Prípady týkajúce sa pomoci pri implementácii EZR

V roku 2008 registroval Eurojust spolu 237 prípadov 

týkajúcich sa pomoci pri realizácii EZR. Len dva z nich 

sa týkali všeobecných dotazníkov, zvyšné prípady boli 

operatívne. Z uvedeného počtu je 107 prípadov stále 

otvorených.

V niektorých prípadoch je potrebné zaistiť koordináciu 

realizácie EZR v prípade konfliktu s národnými zatýka-

cími rozkazmi týkajúcimi sa rovnakých typov trestnej 

činnosti, a to z dôvodu použitia možných dôvodov k 

nerealizovaniu EZR, konkrétne v prípadoch súbežných 

vyšetrovaní a trestných stíhaní za rovnaký trestný 

čin. 

2. Prípady týkajúce sa článku 16 EZR RR

Eurojust registroval v roku 2008 štyri prípady týka-

júce sa súbežných EZR. Tri z nich boli registro-

vané Belgickom (voči Francúzsku, Veľkej Británii, 

Luxembursku a Taliansku) a jeden Českou republikou 

(voči Veľkej Británii).

3. Prípady týkajúce sa článku 17 EZR RR

V roku 2008 bolo Eurojustu oznámených 28 prípadov 

nedodržania lehôt. Vyššie sú uvedené dve tabuľky s 

údajmi o rozdelení prípadov týkajúcich sa článku 17 

podľa oznamujúcej krajiny (čo môže byť realizujúca 

krajina alebo krajina vydávajúca EZR) ako aj podľa 

ostatných zúčastnených krajín. 

Obr. 15: Dožadujúce krajiny – realizácia EZR v roku 2008
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Obr. 16: Dožiadané krajiny – realizácia EZR v roku 2008

Obr. 17: Prípady týkajúce sa článku 17
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Hlavným dôvodom pre to, že EZR nebol realizovaný v 

rámci lehôt určených v článku 17 EZR RR, uvádzaným 

členskými štátmi bola skutočnosť, že vydávajúci orgán 

bol požiadaný o poskytnutie dodatočných informácií 

a tento proces (prijatie žiadosti, získanie informácie 

zo spisu a preklad) mal za následok oneskorenie v 

konaní.

Ďalšími dôvodmi pre prekročenie lehôt pri EZR podľa 

článku 17 boli:  

• žiadosť adresovaná vydávajúcemu orgánu o 

poskytnutie záruky, že osoba bude vrátená za 

účelom odpykania trestu;

• oneskorené doručenie originálu EZR;

• vyžiadaná osoba sa úspešne odvolala (takisto 

kvôli chýbajúcej informácii vo vydanom zatýka-

com rozkaze); a

• prekročenie časového limitu na zadržanie, pričom 

vykonaniu rozkazu bránil zdravotný stav podozri-

vého alebo existovali prekážky k jeho predvola-

niu.

Spoločné vyšetrovacie tímy 

V posledných rokoch sa neustále zvyšovalo povedomie 

ako aj praktické skúsenosti odborníkov v oblasti SVT. 

V roku 2008 požiadali národní členovia svoje národné 

orgány o zváženie vytvorenia SVT v 21 prípadoch.  

Skúmajú sa možnosti získania finančných prostriedkov 

Spoločenstva na spolufinancovanie SVT v rámci progra-

mu Komisie „Prevencia a boj proti trestným činom“. V 

roku 2008 bol Eurojustu, ako rámcovému partnerovi, 

udelený grant na spolufinancovanie SVT.  

V dňoch 15. a 16. decembra 2008 Eurojust a Europol 

usporiadali v priestoroch Europolu štvrté stretnutie 

siete národných expertov na SVT, ktorého sa zúčast-

nili experti z členských štátov, OLAFu, Eurojustu a 

Europolu a zástupcovia Generálneho sekretariátu Rady 

a Komisie. Takisto sa na stretnutí zúčastnili aj pred-

stavitelia z USA. Počas stretnutia boli prezentované 

prezentácie národných expertov na SVT a zorganizo-

vané dva praktické semináre so zameraním na prak-

tické skúsenosti so SVT vrátane zvýšenia povedomia a 

získavania dôkazov. Účastníci potvrdili dôležitú úlohu, 

ktorú zohrávajú Eurojust  a Europol a jedným z hlav-

ných záverov stretnutia bolo konštatovanie, že zaan-

gažovanie polície a justičných orgánov hneď vo fáze 

plánovania a rozhodovania o vytvorení SVT je dôležité. 

Závery sú súčasťou Dokumentu Rady 17512/08 z 19. 

decembra 2008.

Eurojust a Europol takisto informovali o pokroku pri 

zostavovaní a publikovaní manuálu o SVT. Tento manu-

ál dopĺňa existujúci dokument Eurojustu a Europolu 

„Príručka o legislatíve členských štátov týkajúcej sa 

SVT“. Nový manuál bol distribuovaný účastníkom počas 

stretnutia. Hlavným cieľom tohto manuálu je informo-

vať odborníkov o právnych základoch a požiadavkách 

na založenie SVT a poskytnúť radu kedy môže byť 

tento inštitút vhodne použitý. Manuál sa takisto snaží 

vyjasniť možné nezrovnalosti týkajúce sa SVT, pod-

nietiť odborníkov, aby používali tento relatívne nový 

nástroj, ktorý môže byť pridanou hodnotou pri ich 

vyšetrovaniach a vo všeobecnosti pomôcť pri rozvoji 

medzinárodnej spolupráce v trestných veciach. Keďže 

sa jedná o živý dokument, manuál bude pravidelne 

aktualizovaný, najmä čo sa týka praktických skúsenos-

tí v súvislosti s prácou na prípadoch.   

Hlavné oblasti trestných činností

Nižšie uvádzame informácie o konkrétnych trestných 

činoch a činnostiach spojených s každou z nasledu-

júcich oblastí: terorizmus, falšovanie, obchodovanie 

s drogami, obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých 

peňazí, trestné činy proti súkromnému a verejnému 

majetku vrátane podvodov, trestné činy proti životu 

a zdraviu alebo osobnej slobode a počítačová krimi-

nalita.

Týchto typov trestných činov sa týka veľký počet prí-

padov. Snahe o podporu národných orgánov pri riešení 

týchto prípadov pripisuje Eurojust veľkú dôležitosť.
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Terorizmus

Obr. 18: Teroristické prípady v rokoch 2004–2008
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V roku 2008 boli zorganizované strategické a taktické 

stretnutia s cieľom podporiť a obnoviť justičnú spo-

luprácu medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Tieto 

stretnutia takisto poskytujú možnosť priamej výmeny 

informácii a praktických skúseností.

Eurojust prispel (na základe príspevkov národných 

orgánov zodpovedných za veci terorizmu zo všetkých 

27 členských štátov) k Správe Europolu o situácii a 

trendoch v terorizme (TE – SAT 2008) a vydal prvé 

monitorovacie správy o teroristických rozsudkoch, 

ktoré zhromažďujú informácie o teroristických rozsud-

koch a oslobodzujúcich rozsudkoch na základe voľne 

prístupných informácií a poskytujú analytické a štatis-

tické informácie.

V roku 2008 bol zaznamenaný nárast v oblasti súčin-

nosti s partnermi v rámci EÚ a spolupráce s medziná-

rodnými organizáciami a tretími štátmi.

Teroristické	prípady	v	roku	
2008

Celkom

Financovanie terorizmu 8

Terorizmus a trestné činy spáchané 
alebo pravdepodobne spáchané pri 
teroristických činnostiach 

23

Iné typy činností 8

V roku 2008 registroval Eurojust 39 nových teroris-

tických trestných vecí. Hoci sa počet teroristických 

vecí javí byť stabilným v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom, počet vecí týkajúcich sa financovania terorizmu 

sa zvýšil. Najviac dožadovanými krajinami v teroris-

tických veciach boli Španielsko, Francúzsko a Spojené 

kráľovstvo. Päť zo šiestich koordinačných stretnutí v 

rámci tohto typu trestnej činnosti bolo zorganizova-

ných Talianskom.

Fundamentalistické skupiny majú naďalej prevahu 

v rámci vyšetrovaní postúpených Eurojustu, za nimi 

nasledujú separatistické skupiny. Tento trend potvr-

dzujú takisto informácie týkajúce sa teroristických 

rozsudkov postúpené Eurojustu národnými orgánmi 

v súlade s Rozhodnutím Rady z 20. septembra 2005 

o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných 

činov terorizmu (2005/671/JHA).

Polovica z predložených rozsudkov sa týka fundamen-

talistických teroristických skupín (190 z celkového 

počtu 384 rozsudkov) a 148 rozsudkov sa týkalo najmä 

separatistických skupín. Len 10 členských štátov 

nahlásilo rozsudky z konaní pred súdom týkajúce sa 

terorizmu: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, 

Írsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švédsko a 

Spojené kráľovstvo. Výsledky súdnych konaní ukazujú, 

že v priemere boli v členských štátoch uložené rozsud-

kom tresty odňatia slobody niečo pod desať rokov. Za 

zmienku stoja rozsudky s uloženou vyššou sadzbou 

v prípade Nemecka, Francúzska a Talianska. Pomer 

oslobodzujúcich rozsudkov sa mierne znížil oproti roku 

2007 (z 27 % na 23 %).
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Falšovanie

Obr. 19: Prípady falšovania v rokoch 2004–2008
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Počet prípadov falšovania postúpených Eurojustu sa 

naďalej zvyšuje (108 nových operatívnych prípadov 

oproti 94 v roku 2007). Tento trend je zjavný najmä v 

oblasti porušovania autorských práv (najviac prípadov 

registrovaných Francúzskom) a falšovania bankoviek/ 

platobných prostriedkov (v rátane šiestich prípadov 

falšovania Eura).

Prípady	falšovania	v	roku	2008 Celkom

Falšovanie a porušovanie autorských 
práv

12

Falšovanie a obchodovanie s adminis-
tratívnymi dokladmi

46

Falšovanie bankoviek a platobných 
prostriedkov

50

Počet koordinačných stretnutí zorganizovaných 

Eurojustom pri tomto type trestnej činnosti takisto 

narástol (zo štyroch v roku 2007 na 15 v roku 2008). 

V roku 2008 bol Eurojust zapojený do dvoch kriminál-

nych analýz Europolu zameraných na falšovanie, čo 

viedlo k zapojeniu Eurojustu do expertných stretnutí 

organizovaných Europolom ako aj zapojeniu Europolu 

do niekoľkých komplexných operatívnych trestných 

veci Eurojustu. 

Obchodovanie s drogami

Odstránenie väčšiny vnútorných hraničných kontrol 

zatraktívnilo trh EÚ pre ilegálne drogy a napomohlo 

získavaniu a distribúcii základných surovín.

Geografický distribučný model identifikovaný v roku 

2007 pokračoval aj v roku 2008. Najviac dožadovaný-

mi krajinami boli Španielsko, Holandsko a Taliansko, 

nasledované Nemeckom, Francúzskom, Spojeným krá-

ľovstvom a Belgickom. Najväčší nápad pri tomto type 

trestnej činnosti malo holandské a talianske národné 

zastúpenie (v prípade Talianska takmer dvojnásobný), 

čo poukazuje aj na narastajúce kontakty medzi národ-

nými orgánmi týchto krajín a Eurojustom. S odkazom 

na konkrétne komplexné trestné veci bol identifikovaný 

nárast zapojenia nigérijských kriminálnych skupín.  

Počet koordinačných stretnutí organizovaných 

Eurojustom v prípadoch obchodovania s drogami sa 

v roku 2008 takmer zdvojnásobil (24 prípadov v roku 

2007 a 40 prípadov v roku 2008), čo poukazuje na 

nárast komplexných trestných vecí vyžadujúcich si 

koordináciu medzi národnými orgánmi viacerých kra-

jín. Za zmienku počet stojí obzvlášť počet koordinač-

ných stretnutí organizovaných talianskym zastúpením, 

ktorý zaznamenal päťnásobný nárast.  

Eurojust podporoval prípravné práce na nový európ-

sky Akčný plán na boj proti drogám na obdobie rokov 

2009–2012 organizované Horizontálnou pracovnou 

skupinou Rady o drogách. Francúzske predsedníctvo 

nástojilo na dôležitosti úlohy Eurojustu pri implemen-

tácii nového Akčného plánu najmä v oblasti spolupráce 

pri presadzovaní práva v EÚ.
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Obr. 20: Prípady obchodovania s drogami v rokoch 2004–2008
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Obchodovanie s ľuďmi

Ako je zdôraznené v Záveroch určujúcich priority EÚ v 

oblasti boja proti organizovanému zločinu založených 

na Posúdení hrozieb organizovanej trestnej činnosti 

(OCTA) 2007, pašovanie a obchodovanie s ľuďmi (OĽ) 

súvisiace s prevádzačstvom by mali byť medzi hlavný-

mi prioritami. V tejto súvislosti zorganizoval Eurojust 

s podporou slovinského predsedníctva stretnutie o OĽ 

v máji 2008 v Portoroži, Slovinsku. Cieľom stretnutia 

polo porozumenie všeobecným kriminálnym javom ako 

aj špeciálnym mechanizmom, štandardom a osvedče-

nej praxi, ktorá bola alebo by mala byť uplatňovaná 

pri ochrane obetí počas vyšetrovania a trestného stí-

hania.

Od roku 2004 predstavovali prípady obchodovania 

s ľuďmi 5,7 % prípadov Eurojustu, čo je spolu 230 

prípadov a 6,9 % prípadov v roku 2008, čo je spolu 

83 prípadov (väčšina z nich sa týkala obchodovania s 

ľuďmi za účelom sexuálneho zneužitia). Je potrebné 

poznamenať, že tieto štatistiky nezahŕňajú prípady 

prevádzačstva (20 prípadov v roku 2008).

S výnimkou roku 2006 sa počet prípadov OĽ zvyšoval 

ročne v priemere o 17 prípadov v porovnaní s predchá-

dzajúcim rokom.

Najčastejšie dožadujúcimi krajinami sú Rumunsko, 

Bulharsko a Česká republika a najčastejšie dožiada-

nými sú Taliansko a Španielsko. Počet dožiadaní adre-

sovaných do Talianska zostal počas posledných dvoch 

rokov nezmenený (14 prípadov), zatiaľ čo v prípade 

Španielska došlo k dvojnásobnému zvýšeniu dožiadaní 

zo 7 v roku 2007 na 14 v roku 2008.

Registrácia prípadov OĽ bulharským zastúpením sa 

výrazne zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

(z 1 prípadu na 12), zatiaľ čo Rumunsko má naďalej 

najväčší počet prípadov tejto trestnej činnosti, no ich 

počet sa v porovnaní s rokom 2007 nezvýšil (17 prí-

padov).  

Počet koordinačných stretnutí týkajúcich sa OĽ sa v 

roku 2008 takisto zvýšil, a to na počet 8.  

Pranie špinavých peňazí

V období rokov 2004 až 2007 sa každoročne zvýšil 

počet prípadov prania špinavých peňazí v priemere o 

28 prípadov. Tento rastúci trend sa v roku 2008, kedy 

bolo registrovaných 103 prípadov, zastavil. Tento typ 

trestnej činnosti predstavuje 8,5 % celkovej práce na 

prípadoch Eurojustu, čo je 345 prípadov registrova-
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ných od roku 2004. Podiel prípadov prania špinavých 

peňazí na prípadoch registrovaných počas roka 2008 

je 8,6 %.

V roku 2007 registrovali najčastejšie prípady tohto 

typu trestnej činnosti Portugalsko a Rumunsko s desia-

timi resp. ôsmimi prípadmi. V roku 2008 väčšinu prípa-

dov registrovalo Portugalsko nasledované Holandskom 

(17 resp. 14 prípadov).  

Najčastejšie dožiadanými krajinami v prípadoch pra-

nia špinavých peňazí v roku 2008 boli Španielsko a 

Francúzsko s 22 resp. 18 prípadmi.

Mierne sa zvýšil počet koordinačných stretnutí, a to 

na 18.

Obr. 21: Prípady obchodovania s ľuďmi v rokoch 2004–2008

Obr. 22: Prípady prania špinavých peňazí v rokoch 2004–2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20082007200620052004

33

14

29

71

83

0

20

40

60

80

100

120

20082007200620052004

46

20

72

104 103



27

Eurojust bol zapojený do jednej kriminálnej analýzy 

Europolu týkajúcej sa prania špinavých peňazí.

Trestné činy proti súkromnému a verejnému 

majetku vrátane podvodov  

Eurojust registroval spolu 500 prípadov trestných 

činov proti súkromnému a verejnému majetku vrátane 

podvodov. Tieto čísla zahŕňajú prípady registrované v 

jednej (alebo viacerých) z nasledujúcich podskupín: 

organizovaná lúpež, nezákonné obchodovanie s kul-

túrnym dedičstvom vrátane starožitností a umeleckých 

predmetov, sprenevera a podvody, vydieračstvo, fal-

šovanie a porušovanie autorských práv, falšovanie a 

obchodovanie s administratívnymi dokladmi, falšovanie 

peňazí a platobných prostriedkov, korupcia a zvyšná 

kategória - ostatné typy trestných činov proti súk-

romnému a verejnému majetku a podvody. Niektoré 

podskupiny sú rozoberané v časti Falšovanie. Štatistiky 

v tejto časti sú zamerané na kategóriu sprenevery a 

podvodov, ktorá reprezentuje hlavnú podskupinu tohto 

typu trestnej činnosti.

Od roku 2004 sa prípady sprenevery a podvodov, 

vrátane daňových podvodov, počítačových podvodov, 

podvodov tzv. nigérijského typu, sprenevery majetku 

spoločnosti a podvodov s DPH ročne zvýšili v priemere 

o 40 prípadov. V roku 2008 predstavoval tento typ 

trestnej činnosti 16 % z celkového nápadu v danom 

roku, čo predstavuje 192 prípadov.

Eurojust zorganizoval 15 koordinačných stretnutí týka-

júcich sa podvodov.

Eurojust bol zaangažovaný v jednej kriminálnej ana-

lýze Europolu týkajúcej sa podvodu s nadmerným 

odpočtom DPH.

Obr. 23: Prípady sprenevery a podvodov v rokoch 2004–2008
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Obr. 24: Prípady trestných činov proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode v rokoch 2004–2008
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Trestné činy proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode

Počet prípadov uvedených v kategórii trestných činov 

proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode registrova-

ných v Eurojuste narástol približne o 9 % (12 prípadov) 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom a v roku 2008 

bolo zaregistrovaných 146 prípadov.  

Tento typ trestných činov zahŕňa podskupiny vražda, 

ťažké ublíženie na zdraví a únos, obmedzovanie osob-

nej slobody a branie rukojemníka. Počet prípadov v 

podskupinách vražda a ťažké ublíženie na zdraví narás-

tol o sedem resp. osem prípadov v porovnaní s rokom 

2007. Počet prípadov únosu, obmedzovania osobnej 

slobody a brania rukojemníka sa znížil o tri prípady.

Prípady	trestných	činov	proti	
životu,	zdraviu	alebo	osobnej	

slobode	v	roku	2008
Celkom

Vraždy 86

Ťažké ublíženie na zdraví 47

Únos, obmedzovanie osobnej slobody 
a branie rukojemníka 

13

Je potrebné vyzdvihnúť časté prepojenie týchto násil-

ných trestných činov s prípadmi obchodovania s droga-

mi a obchodovania s ľuďmi.

V roku 2008 Eurojust zorganizoval 11 koordinačných 

stretnutí týkajúcich sa týchto prípadov, čo je dvojná-

sobok oproti roku 2007.

Počítačová kriminalita

V roku 2008 bolo registrovaných 31 nových trest-

ných vecí týkajúcich sa počítačovej kriminality, čo 

predstavuje podstatný nárast oproti roku 2007 (11 

prípadov). 

V roku 2008 prijala Európska Komisia všeobecnú poli-

tiku týkajúcu sa počítačovej kriminality s cieľom zvýšiť 

povedomie členských štátov v tejto oblasti.

V októbri 2008 zorganizoval Eurojust strategický 

seminár o počítačovej kriminalite v Aténach, Grécku 

za účasti všetkých členských štátov. Cieľom bolo infor-

movať o rýchlom vývoji a sofistikácii počítačovej krimi-

nality, oboznámiť s prácou Eurojustu v tejto oblasti a 

lepšie pochopiť existenciu, štruktúru a ciele siete 24/7, 

najdôležitejšej medzinárodnej policajnej siete zame-

ranej na spoluprácu v oblasti počítačovej kriminality 

vytvorenej pod patronátom Rady Európy.  
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Obr. 25: Počítačová kriminalita v rokoch 2004–2008  
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Kontaktný bod pre ochranu detí

Ochrana detí bola hlavným bodom diskusie počas 

neformálneho stretnutia JAI v októbri 2007 v Lisabone. 

Na tomto stretnutí navrhol belgický minister spravod-

livosti, aby Eurojust vymenoval kontaktný bod pre 

otázky ochrany detí. O pár týždňov neskôr vymenoval 

Eurojust kontaktný bod Eurojustu pre ochranu detí.

Úlohou kontaktného bodu je koordinácia informácií, 

zhromažďovanie a stotožňovanie relevantných skú-

seností a zdieľanie praktických skúseností získaných 

pri operatívnych činnostiach vykonávaných v kontexte 

cezhraničných vyšetrovaní prípadov týkajúcich sa detí. 

Únos detí, sexuálne zneužívanie detí, obchodovanie 

s deťmi a detská pornografia boli identifikované ako 

hlavné typy trestných činností.  

Kontaktný bod reprezentuje Eurojust v tejto oblasti a 

zúčastňuje sa konferencií a seminárov s úlohou zvýšiť 

povedomie o vytvorení tejto pozície ako aj zabezpečiť, 

aby mal Eurojust prístup ku skúsenostiam s prípad-

mi týkajúcimi sa detí. Naviac sleduje prácu kompe-

tentných (európskych a medzinárodných) orgánov 

aktívnych na poli ochrany detí, konkrétne Europolu, 

Interpolu a Úradu Spojených národov pre drogy a 

trestnú činnosť (UNODC) a poskytuje rady národným 

členom Eurojustu v prípadoch týkajúcich sa detí. 

Takisto má na starosti štatistický prehľad všetkých prí-

padov týkajúcich sa detí, ktorými sa Eurojust zaoberá. 

Zaangažovanosť Eurojustu v prípadoch týkajúcich sa 

detí sa neustále zvyšovala, a to zo štyroch prípadov 

v roku 2004 na 25 prípadov v roku 2008, pričom naj-

častejšie dožadujúcimi krajinami boli Spojené kráľov-

stvo, Taliansko, Rumunsko a Švédsko a najčastejšie 

dožiadanými boli Taliansko, Holandsko, Francúzsko a 

Nemecko.  Najčastejším typom trestnej činnosti bolo 

sexuálne zneužívanie detí v 25 % prípadov, nasledo-

vané detskou pornografiou v 24 % a obchodovaním s 

ľuďmi, ktoré sa týkalo detí v 20 %. 

V roku 2008 zintenzívnil kontaktný bod spoluprácu 

s Europolom, Interpolom a Európskou Komisiou a 

vybudoval úzke kontakty s Koalíciou EÚ osôb proti 

komerčnému sexuálnemu zneužívaniu detí na interne-

te. Kontaktný bod takisto založil webovú stránku, ktorá 

je priamo dostupná z webovej stránky Eurojustu. Táto 
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stránka obsahuje popis kompetencií kontaktného 

bodu, štatistiky prípadov Eurojustu týkajúcich sa 

detí a e-mailovú adresu určenú pre orgány na 

presadzovanie práva a medzinárodné organizácie 

(childprotection@eurojust.europa.eu).  

Vyhodnotenie práce na prípadoch

Svojou prácou na konkrétnych prípadoch Eurojust 

zhromažďuje informácie týkajúce sa prekážok, 

problémov, skúseností a riešení v oblasti justičnej 

spolupráce a šíri ich v rámci stretnutí s národnými 

orgánmi a strategických stretnutí.  

Strategické stretnutie o „prioritách OCTA a cezhra-

ničnom trestnom stíhaní“, ktoré zorganizoval 

Eurojust v dňoch 21. – 22. februára 2008, sa 

ukázalo byť obzvlášť úspešným v rámci zdieľania 

pohľadov národných orgánov na problémy, s ktorý-

mi sa stretávajú pri cezhraničnom trestnom stíhaní. 

Kompletná správa bola v máji 2008 zaslaná Rade. 

Jej hlavné výsledky boli potvrdené počas trojme-

sačnej testovacej doby (od septembra do novem-

bra 2008), počas ktorej boli národné zastúpenia 

v Eurojuste požiadané o vyplnenie hodnotiacich 

formulárov v systéme registrácie a evidencie trest-

ných činov za každý prípad, ktorý uzatvárali.

Nie je prekvapením, že omeškania, či už v reali-

zácii urgentných opatrení vo vyšetrovaní alebo pri 

výmene informácií, sú hlásené ako prekážky v pro-

cese medzinárodnej spolupráce. Národní členovia 

Eurojustu potvrdili toto zistenie v ich správach k 

uzatvoreným veciam uvádzajúc, že vo veľkom počte 

trestných vecí cezhraničného charakteru, procedú-

ry vzájomnej právnej pomoci zaberajú veľa času. 

Dôvody sa líšia od prípadu k prípadu (v závislosti na 

národnom právnom systéme, organizácii, zdrojoch a 

prioritách) a nemôžu byť generalizované.  

Ďalšou prekážkou identifikovanou národnými 

orgánmi bola neefektívna koordinácia pri cezhra-

ničnom trestnom stíhaní. Ťažkosti pri koordinácii 

práce viacerých pracovníkov  zapojených do kom-

plexnej kontrolovanej dodávky znižovali efektív-

nosť justičných opatrení proti organizovanej sku-

pine. Z hodnotiacich formulárov takisto vyplynulo, 

že pomoc pri koordinácii je častým dôvodom pre 

národné orgány na kontaktovanie Eurojustu, a to 

v súlade s mandátom daným v Rozhodnutí o zria-

dení Eurojustu. Dožiadania sa týkali identifikácie 

prepojení v rámci vyšetrovaní, organizovania koor-

dinačných stretnutí, upozornenia zainteresovaných 

krajín na trestné veci a skoordinovania opatrení vo 

viacerých krajinách, ako napríklad vzatie do väzby, 

domové prehliadky, kontrolované dodávky, odpo-

sluchy, zaistenie DNA vzoriek, vypočutie svedkov a 

súbežné realizácie viacerých EZR.  

Napriek mnohým európskym a medzinárodným 

právnym nástrojom uľahčujúcim zosúladenie roz-

dielov medzi národnými právnymi systémami bolo 

počas strategického stretnutia upozornené na via-

cero príkladov rozporov vedúcich k ťažkostiam v 

rámci spolupráce (napr. rozdiely v legislatíve týka-

júcej sa kontrolovanej dodávky, lehôt odpočúvania 

a ochrany svedkov a ich rodín). Naviac nebola 

ukončená ratifikácia určitých právnych nástrojov 

justičnej spolupráce (napr. Dohovor 2000 o vzá-

jomnej pomoci v trestných veciach). V rámci hod-

notenia práce na prípadoch bolo upozornené aj na 

tieto otázky: potreba usmerňujúcich procedúr na 

konfiškáciu a odlišné procesné požiadavky na zais-

tenie dôkazov. Čo sa týka posledne menovaného, 

je potrebné zmieniť závery stretnutia expertov na 

SVT, ktoré sa uskutočnilo v roku 2008: v jednotli-

vých členských štátoch sú rozdielne pravidlá získa-

vania a prístupnosti k dôkazom a bolo by vhodné, 

ak by členské štáty prijali v rámci svojich legisla-

tívnych pravidiel možnosť akceptovať dôkazy, ktoré 

boli získané podľa zahraničných pravidiel.  

Ďalšími faktormi, majúcimi za následok onesko-

renia v realizácii vzájomnej právnej pomoci, sú 

praktické otázky (napr. jazyková bariéra pri odpo-

čúvaní) a nedostatočne iniciatívny prístup zo strany 

niektorých členských štátov. Takisto bolo upozorne-

né na zlú kvalitu dožiadaní.

Zistenia uvedené vyššie si vyžadujú ďalšie skúma-

nie za účelom identifikácie konkrétnych problémov 

vedúcich k omeškaniam resp. nedostatkom pri 

spolupráci v trestných veciach a zlepšenia justičnej 

spolupráce v trestných veciach. V tomto zmysle 

bude Eurojust naďalej pracovať na vylepšení svo-

jich hodnotiacich nástrojov a koncepcií na zhro-

mažďovanie a poskytovanie informácií týkajúcich 

sa justičnej spolupráce.  
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Úvod k príkladom riešených prípadov

Na ilustráciu činnosti Eurojustu v rámci prác na prí-

padoch a jeho prínosu pre komplikované národné 

vyšetrovania uvádzame nižšie niekoľko prípadov, ktoré 

zahŕňajú širokú škálu závažných cezhraničných trest-

ných činov.

1. prípad – Financovanie terorizmu 

Omeškanie v dožiadaniach

V roku 2006 zorganizoval Eurojust koordinačné stret-

nutie s cieľom zabezpečiť bezodkladnú realizáciu 

niekoľkých dožiadaní v trestnej veci týkajúcej sa 

financovania terorizmu, ktorá bola otvorená belgickým 

zastúpením voči Taliansku (peňažné prevody).  

Dvaja hlavní obžalovaní (jeden bol zatknutý v júni 

2006 a druhý ušiel do Pakistanu) boli obvinení z nele-

gálneho obchodovania s telefónnymi kartami, z ktoré-

ho výťažok mal byť určený pre viacero teroristických 

skupín v Pakistane.

Hlavným problémom identifikovaným v tomto prípa-

de bola neprítomnosť centrálneho protiteroristického 

úradu v Taliansku, ktorému by bolo možné adresovať 

urgentné žiadosti o právnu pomoc.

Riešenie navrhnuté počas koordinačného stretnutia 

v roku 2006 (zaslanie rovnakých žiadostí o právnu 

pomoc všetkým potencionálnym kompetentným orgá-

nom) sa ukázalo byť neuspokojivým z dôvodu konfliktu 

teritoriálnej jurisdikcie a následnej zaangažovanosti 

Najvyššieho súdu.  

Konflikt bol spôsobený zaslaním rovnakých žiadostí o 

právnu pomoc trom odvolacím súdom, v ktorých sa 

žiadalo o vykonanie viacerých vyšetrovacích úkonov 

na rôznych teritóriách a tým v rámci rôznych územ-

ných kompetencií. Zatiaľ čo jeden z dožiadaných súdov 

vyriešil problém realizáciou dožiadania v rámci svojich 

kompetencií, ostatné dva sa obrátili na Najvyšší súd, 

čo malo za následok dvojročné oneskorenie v tomto 

urgentnom prípade.

2.  prípad – Obchodovanie s drogami; 

kontrolovaná dodávka  

Zatknutie švédskej skupiny obchodujúcej s amfeta-

mínmi

Eurojust bol zapojený do prípadu týkajúceho sa švéd-

skej skupiny obchodujúcej s veľkým množstvom amfe-

tamínov z Holandska do Švédska, pričom v prípade 

bolo zainteresované aj Belgicko, Nemecko a Dánsko. 

Eurojust úzko spolupracoval so škandinávskym styč-

ným dôstojníkom v Haagu, ktorý mal na starosti 

spoluprácu medzi švédskou, holandskou a belgickou 

políciou, zatiaľ čo Eurojust koordinoval spoluprácu jus-

tičných orgánov.

Cieľom bolo stotožnenie drogových dodávateľov, rea-

lizovanie kontrolovanej dodávky, zaistenie drog a 

zatknutie celej kriminálnej siete. Za týmto účelom bolo 

v priestoroch Eurojustu zorganizované koordinačné 

stretnutie so zástupcami Švédska, Dánska, Nemecka, 

Holandska, Belgicka, Europolu a škandinávskym styč-

ným dôstojníkom.

Po prvom neúspešnom prehľadaní priestorov v 

Holandsku realizovali holandské úrady druhú pre-

hliadku skladových priestorov a sledovanie v zmysle 

záverov z koordinačného stretnutia. Na jej základe 

bolo nájdené veľké množstvo amfetamínov. Holandská 

polícia nainštalovala technické prostriedky umožňujúce 

sledovanie podozrivých. Páchatelia naložili tovar na 

kamión a cez Belgicko, Nemecko a Dánsko ho previezli 

do Švédska, pričom boli sledovaní políciou.

Boli zaistené dôkazy a v júli vo Švédsku zatknu-

tí viacerí ľudia. V októbri bol v Holandsku zatknutý 

holandský občan a následne vydaný do Švédska. Vo 

väzbe sa nachádza sedem ľudí a bolo zaistených 200 

kilogramov drog.  

3.  prípad – Obchodovanie s drogami; pranie 

špinavých peňazí

Eurojust realizoval sprostredkovanie informácií a doku-

mentov v prípade týkajúcom sa obchodovania s droga-

mi a prania špinavých peňazí, do ktorého boli zapojené 

marocké orgány

Na konci novembra 2007 požiadala holandská polícia 

a justičné orgány holandské zastúpenie o pomoc pri 

vyšetrovaní vysoko organizovanej siete zapojenej 

do rozsiahleho obchodovania s drogami z Maroka do 

Holandska a prania špinavých peňazí. Bolo potrebné 

urýchlene realizovať niekoľko žiadostí o právnu pomoc 

a takisto bola vyžiadaná následná pomoc pri koordiná-

cii justičných úkonov.  
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Do prípadu bolo zapojené Holandsko, Španielsko, 

Maroko a neskôr aj Švajčiarsko. Po dvoch koordi-

načných stretnutiach bol odsúhlasený akčný plán. 

Koordinovaná akcia sa uskutočnila v apríli 2008 na 26 

rôznych miestach. Bolo zmrazených niekoľko miliónov 

Euro na bankových účtoch, zabavené nehnuteľnosti, 

autá a lode v štyroch krajinách a zatknuté osoby. 

Majetok tejto siete nadobudnutý za obdobie dva a pol 

roka sa odhaduje na 36 miliónov EUR, z čoho väčšina 

má podľa predpokladu pôvod v praní špinavých peňa-

zí.

Vďaka priamym kontaktom kolegov zo zainteresova-

ných národných zastúpení a novo nadviazaným kon-

taktom v Maroku, a to najmä belgickému styčnému 

sudcovi v Maroku, prebehlo odovzdanie informácií a 

dokumentov bez problémov.

4. prípad – Obchodovanie so zbraňami  

Koordinácia vyšetrovaní a vyriešenie konfliktu jurisdik-

cií medzi štyrmi členskými štátmi 

Vo veci obchodovania so zbraňami bol Eurojust požia-

daný francúzskou stranou o pomoc pri výmene infor-

mácií a koordináciu vyšetrovaní v rámci štyroch člen-

ských štátov.  

V máji 2008 bola vo Francúzsku zatknutá osoba podo-

zrivá z držby viacerých nelegálnych zbraní. Podozrivý 

previezol tieto zbrane na základe objednávky inej 

osoby, ktorá od roku 2006 nelegálne obchodovala s 

350 zbraňami v rámci Holandska.

Na koordinačnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v 

priestoroch Eurojustu v júni 2008, bola dohodnutá 

realizácia paralelných koordinovaných vyšetrovaní v 

Rakúsku a Španielsku, kde boli zbrane predané. Takisto 

bolo dohodnuté prevzatie trestnej veci holandskými 

justičnými orgánmi, ktoré boli v lepšej pozícii na trest-

né stíhanie.

5. prípad – Prevádzačstvo  

Eurojust sa v spolupráci s Europolom podieľal na rozlo-

žení organizácie zameranej na prevádzačstvo

V rámci Európy bolo zatknutých 65 ľudí podozrivých z 

účasti v sieti prevádzačov. Operácia bola vedená špa-

nielskou políciou za podpory Europolu. Z vyšetrovaní 

vedených v Španielsku bolo zrejmé, že táto kriminálna 

sieť mala kontakty v najmenej ďalších desiatich člen-

ských krajinách EÚ.

Eurojust bol španielskymi úradmi požiadaný o poskyt-

nutie pomoci pri koordinácii realizácie vyšetrovaní 

v štyroch členských štátoch a pri žiadosti o právnu 

pomoc a EZR. V októbri 2008 sa konali dve koordi-

načné stretnutia, na ktorých bolo dohodnuté, že zain-

teresovaní národní členovia požiadajú svoje národné 

orgány o zváženie možnosti realizácie vyšetrovaní 

týkajúcich sa skutočností a podozrivých osôb identi-

fikovaných španielskou políciou. Táto požiadavka sa 

týkala Portugalska a Talianska a bola akceptovaná.

Na následných koordinačných stretnutiach boli odsúhla-

sené termíny vykonania súbežných zadržaní a domo-

vých prehliadok. Táto operácia bola riadená z Malagy. 

Do Španielska byli vyslaní zástupcovia Eurojustu, ktorí 

sa pripojili k mobilnej kancelárii Europolu a mohli tak 

operáciu koordinovať priamo z miesta.

6. prípad – Prevádzačstvo  

Eurojust v spolupráci s Europolom pomáhal pri výmene 

informácií a koordinácii zatknutí v prípade európskej 

prevádzačskej siete

Na žiadosť francúzskych orgánov pomáhal Eurojust 

pri výmene informácií a koordinácii vyšetrovaní v 

rámci deviatich členských štátov. V rámci siete boli 

prevádzaní ilegálni prisťahovalci z Afganistanu, Číny, 

Turecka, Bangladéša a Iraku do európskych krajín ako 

Írsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko a Švédsko. Každý z 

týchto prisťahovalcov pravdepodobne zaplatil 10 000 

až 12 000 EUR.

Vďaka koordinácii za podpory Eurojustu bolo v júni 

2008 po celej Európe zatknutých 75 ľudí podozrivých 

z účasti v tejto sieti. Vyšetrovania a zatknutia sa 

uskutočnili v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, 

Írsku, Nórsku, Holandsku, Švédsku a Spojenom krá-

ľovstve. Do akcie bolo zapojených viac ako 1 300 

policajtov.

Táto spoločná akcia bolo iniciovaná v Paríži, kde bolo 

Francúzskym centrálnym úradom na potlačenie nele-
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gálneho prisťahovalectva a zamestnávania cudzincov 

bez povolenia k pobytu (OCRIEST) zriadené medziná-

rodné koordinačné centrum za účasti styčných dôs-

tojníkov z viacerých členských štátov EÚ. Francúzske 

národné zastúpenie bolo neustále v priamom kontakte 

s Parížom ako aj príslušnými národnými zastúpeniami. 

Boli zorganizované tri stretnutia v Europole a tri koor-

dinačné stretnutia v Eurojuste. Eurojust bol navyše 

zodpovedný za koordináciu realizácie EZR.

7. prípad – Podvod/skimming  

Eurojust sa podieľal na koordinácii informácií vedúcich k 

úspešnému rozbitiu siete zaoberajúcej sa skimmingom

V auguste 2008 bolo belgické národné zastúpenie infor-

mované o kriminálnej skupine zaoberajúcej sa skim-

mingom, t.j. umiestnením zariadenia v otvore na karty 

verených bankomatov a inštaláciou kamery za účelom 

zistenia pin kódu kreditných a debetných kariet.  

Táto sieť pôsobila v Belgicku, no mala prepojenie aj 

na ďalšie krajiny v rámci EÚ ako aj mimo nej, napr. 

Írsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Holandsko, 

Rumunsko, Maroko, Kanada a Austrália.  

Eurojust bol požiadaný o pomoc pri koordinácii pre-

biehajúcich vyšetrovaní vo všetkých zainteresovaných 

krajinách. Za účelom zabezpečenia výmeny informácií, 

rýchleho rozoslania dožiadaní a dosiahnutia dohody o 

dátume uskutočnenia súbežných akcií v príslušných 

krajinách bolo v priestoroch Eurojustu v septembri 

2008 zorganizované koordinačné stretnutie.  

Súbežné akcie sa uskutočnili v novembri 2008 v šies-

tich krajinách a mali za následok 34 domových prehlia-

dok, 15 zatknutí a zaistenie materiálov ako je softvér 

na skimming, laptopy a falošné identifikačné doklady.  

Vďaka zapojeniu a spolupráci Eurojustu, v súčinnosti s 

Europolom, bolo možné zrealizovať takú rozsiahlu koor-

dináciu výmeny informácii a medzinárodnú spoluprácu.  

8.  prípad – Podvod s nadmernými odpočtami 

DPH

Eurojust pomáhal nemeckým orgánom pri vyšetrovaní 

závažného podvodu s nadmernými odpočtami DPH 

koordinovaním spoločných akcií v zapojených člen-

ských štátov

V roku 2007 bolo v Nemecku začaté vyšetrovanie 14 

členov kriminálnej organizácie podozrivých z podvodu s 

nadmernými odpočtami DPH, ktorých výška dosahovala 

niekoľko miliónov Eur. Eurojust koordinoval spoločné akcie 

v rôznych členských štátoch EÚ. Príkazy na prehliadku boli 

súbežne vykonané v ôsmich členských štátoch (Cyprus, 

Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, 

Španielsko a Dánsko) a to s úspešným výsledkom.  

V roku 2008 pokračovali nemecké orgány vo vyšet-

rovaní 19 podozrivých  pracujúcich v zodpovedných 

funkciách v rámci rôznych spoločností. Tieto boli 

podozrivé z toho, že sa podieľali na žiadostiach o nad-

merné odpočty DPH. Eurojust zohral dôležitú úlohu pri 

koordinácii akcií v ôsmich zainteresovaných členských 

štátoch. Na základe príkazov na prehliadku vydaných 

nemeckým súdom boli v máji 2008 realizované spo-

ločné akcie. Eurojust viedol koordináciu súbežných 

realizácií žiadostí o právnu pomoc v členských štátoch 

za účasti vyšetrovateľov z kompetentného nemeckého 

vyšetrovacieho daňového úradu.

Úspešná operácia viedla k získaniu dôležitých dôkazov 

potrebných pre ďalšie vyšetrovanie v rámci Nemecka.

9. prípad – Počítačová kriminalita  

Prípad počítačovej kriminality (podvod a zneužívanie 

detí na internete) a úloha Európskych IP sietí (Réseaux 

IP Européens)

Európske IP siete (RIPE) a ich Centrum koordinácie 

siete majú na starosti prideľovanie internetových zdro-

jov ako sú IP adresy. V roku 2008 požiadali orgány 

Spojeného kráľovstva o pomoc v súvislosti s počíta-

čovou kriminalitou týkajúcou sa ako podvodu tak aj 

zneužívania detí na internete. Agentúra pre závažnú 

organizovanú trestnú činnosť (SOCA) v Londýne požia-

dala RIPE, majúce centrálu v Amsterdame, o odstrá-

nenie oblasti internetového protokolu (IP), ktorá bola 

používaná na zneužitie finančných inštitúcií Spojeného 

kráľovstva ako cieľa v prípade podvodu a distribúcie 

pornografických obrázkov detí.

V priestoroch Eurojustu bolo zorganizované koordi-

načné stretnutie za účasti zástupcov SOCA, Úradu 
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kráľovského žalobcu, holandskej polície a národ-

nej prokuratúry. Na konci septembra sa delegáti zo 

Spojeného kráľovstva zúčastnili stretnutia v rámci RIPE 

v Amsterdame s cieľom prediskutovať možné opatrenia 

vedúce k zrušeniu predmetných IP adries. Zapojenie 

Eurojustu pomohlo zamerať pozornosť na dôležitosť 

preskúmania všetkých možných spôsobov na odstave-

nie zločincov od ich internetových zdrojov.  

10. prípad – Počítačová kriminalita  

Koordinácia realizácie žiadostí o právnu pomoc medzi 

štyrmi členskými štátmi EÚ a USA s využitím video 

konferenčného systému  

V roku 2008 sa v Eurojuste uskutočnilo koordinačné 

stretnutie v súvislosti s dvoma francúzskymi prípadmi 

týkajúcimi sa počítačovej kriminality, ktoré sa okrem 

iných týkali Rumunska, Talianska, Spojeného kráľov-

stva a USA.  

Pomocou online aukčnej web stránky došlo k podvodu, 

ktorý mal za následok stovky poškodených. V tomto 

prípade bola za platformu použitá webová stránka 

súkromnej spoločnosti. Páchatelia použili nelegálne 

získanú identitu skutočných predajcov, kontaktovali 

kupujúcich a podviedli ich zneužitím online platob-

ného systému prevádzkovaného touto spoločnosťou. 

Platba za fiktívny tovar bola uskutočnená obeťami vo 

Francúzsku z francúzskych bankových účtov. Peniaze 

boli následne vybrané podozrivými v úlohe tzv. bielych 

koňov, a to vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve a 

Maďarsku.  

Počas koordinačného stretnutia, ktorého cieľom bola 

koordinácia a realizácia viacerých žiadostí o právnu 

pomoc, bol použitý na výmenu informácii so zastúpe-

ním Spojených štátov video konferenčný systém so 

simultánnym prekladom do angličtiny a francúzštiny. 

Toto bola prvá videokonferencia so simultánnym pre-

kladom v Eurojuste.

11. prípad – Európsky zatýkací rozkaz  

Eurojust zohral dôležitú úlohu pri realizácii EZR v prí-

pade vraždy

Podozrivá osoba bulharskej národnosti bola zatknutá 

v Bulharsku za vraždu. Prokurátor vo Švédsku vydal 

EZR. Podozrivý sa odvolal voči vydávaciemu príka-

zu. Bulharské orgány prisľúbili, že budú informovať 

Eurojust a švédske orgány, keď rozhodnutie o vydaní 

nadobudne právoplatnosť. Podozrivý svoje odvolanie 

vzal späť avšak nedopatrením nebol Eurojust ani švéd-

ske orgány informované o tejto skutočnosti. Stalo sa 

tak až 24 hodín pred uplynutím 10-dňovej lehoty.

Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi švédskym, bul-

harským, českým a nemeckým národným zastúpením 

v Eurojuste a škandinávskym styčným dôstojníkom 

v Sofii sa švédskym orgánom podarilo získať všetky 

potrebné rozhodnutia od príslušných orgánov rôznych 

krajín a dostať obvineného do švédska pred uplynutím 

lehoty. Toto by nebolo možné dosiahnuť bez pomoci zo 

strany Eurojustu.

12. prípad – Európsky zatýkací rozkaz

Eurojust dal odporúčanie, vďaka ktorému bolo možné 

vydať podozrivých z vraždy a ktoré zabránilo konfliktu 

jurisdikcií Nemecka a Talianska

Nemecký občan bol v Taliansku zavraždený svojimi 

krajanmi, ktorí okamžite opustili územie Talianska a 

utiekli do Nemecka. V zmysle princípu územnej prí-

slušnosti začal taliansky prokurátor vyšetrovanie vo 

vlastnej kompetencii pozostávajúce zo získania dôka-

zov, zatknutia podozrivých a ich extradície do Talianska 

na základe EZR. 

S cieľom využitia získaných dôkazov v rámci pojed-

návania pred talianskym súdom bolo potrebné získať 

dôkazy v súlade s talianskym trestným poriadkom.    

Zároveň bolo zahájené národné vyšetrovanie v súlade 

s princípom národnosti uplatňovaným v prípade vrážd. 

Vďaka úkonom nemeckých orgánov boli podozriví v 

Nemecku zatknutí.  

S cieľom predísť konfliktu jurisdikcií odporučil Eurojust 

nemeckým orgánom akceptovať Taliansko ako miesto 

stíhania. EZR bol realizovaný a podozriví boli vydaní 

do Talianska.
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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 Í V A

Všeobecný vývoj

Administratíva pokračovala v podpore operatívnej 

práce Kolégia. Zastupujúci administratívny riaditeľ 

prevzal jej riadenie od bývalého administratívneho ria-

diteľa, ktorý odišiel z Eurojustu v máji 2008. Výberové 

riadenie na pozíciu administratívneho riaditeľa bolo 

začaté v roku 2008.

V roku 2008 bol ukončený nábor dvoch ďalších ana-

lytikov registrácie a evidencie trestných činov. V tom 

istom roku nastúpilo sedem asistentov registrácie a 

evidencie trestných činov a bol začatý proces náboru 

ďalších siedmich. Počas minulého roka pracovalo v 

Eurojuste 18 vyslaných národných expertov (SNE).

V marci 2008 sa odbor rozpočtu a financií a odbor ľud-

ských zdrojov presťahovali do dočasných priestorov v 

Haagu. Na konci novembra 2008 sa 70 zamestnancov 

presťahovalo do novopostavenej budovy na Haagse 

Veste (HV1), ktorá je dočasným priestorovým rieše-

ním do vyriešenia otázky definitívneho sídla Eurojustu, 

ktoré sa očakáva v roku 2014. Do novej budovy boli 

zaobstarané a inštalované zariadenia. V HV1 sa nachá-

dza druhá serverová miestnosť, čo umožnilo Eurojustu 

zaviesť kontrolu jeho kľúčových služieb.

V roku 2008 sa Eurojust rozhodol využiť služby exter-

ného konzultanta pri prehodnotení organizačnej štruk-

túry, ktoré je plánované na rok 2009.  

Haagse Veste 1, budova nových satelitných kancelárií
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Bezpečnostný výbor, ktorý začal svoju činnosť v roku 

2007, sa aj v roku 2008 pravidelne stretával a svoju 

činnosť sústredil na implementáciu Bezpečnostných 

pravidiel Eurojustu. Takisto poskytoval Kolégiu a admi-

nistratívnemu riaditeľovi stanoviská v otázkach bez-

pečnosti informačných a komunikačných technológií. 

Rozpočtové riadenie

Eurojust mal pridelený rozpočet vo výške 24,8 milióna 

EUR. Z roku 2007 bolo prevedených niečo vyše 420 000 

EUR v rámci projektu AGIS v súvislosti so systémom 

registrácie a evidencie trestných činov a vyčerpaných 

3,1 milióna EUR z rozpočtových prostriedkov preve-

dených z roku 2007. Eurojust splnil čerpanie záväzne 

pridelených finančných prostriedkov z operatívneho roz-

počtu na 97 % a výrazne znížil výšku prostriedkov pre-

vádzaných do roku 2009 realizáciou platieb na 85 %. 

V septembri 2008 boli Eurojustu pridelené dodatočné 

rozpočtové prostriedky, čím sa pôvodný rozpočet 20 

miliónov EUR zvýšil o 4,8 milióna EUR. Tieto prostriedky 

boli určené na pokrytie zvýšených nákladov v súvislosti 

s dodatočnými priestormi Eurojustu, ktoré boli prevzaté 

do užívania v novembri 2008.  

Počas roka 2008 bolo realizovaných spolu približne 6 

500 transakcií. V júli 2008 Eurojust uzavrel projekt 

financovaný AGISom (E-POC III) a záverečná sprá-

vu zaslal Európskej komisii v októbri 2008. Eurojust 

takisto požiadal o ďalšie finančné prostriedky na finan-

covanie E-POC IV z AGISu (celkový rozpočet projektu 

je 1 999 234 EUR, z ktorých bola Európska komisia 

požiadaná o príspevok vo výške 70 %) a prostriedky 

na financovanie SVT v rámci Programu trestná justícia 

(celkový rozpočet projektu je 316 473 EUR, pričom 

Európska komisia bola požiadaná o príspevok vo výške 

95 %). Tieto projekty by sa mali realizovať v období 

rokov 2009 - 2010.

Eurojust zaviedol inventarizačný systém v rámci ABACu 

(systém účtovníctva Európskej komisie založený na 

časovom rozlíšení), ktorý bol sprevádzkovaný koncom 

roka 2008. Systém spĺňa požiadavky Nariadenia o roz-

počtových pravidlách týkajúceho sa správy aktív.  

Rozpočtové pravidlá Eurojustu boli upravené v súlade 

s novým rámcovým Nariadením o rozpočtových pra-

vidlách a boli koncom roka 2008 zaslané na odsúhlase-

nie Európskej komisii. Rovnako ako v predchádzajúcich 

rokoch boli účty Eurojustu auditované  Európskym 

dvorom audítorov a získali záruku integrity.

Riadenie personálu

Počas roka 2008 kládol odbor ľudských zdrojov dôraz 

najmä na: prijatie viacerých zamestnaneckých smerníc 

spočívajúcich v dôraznejšej zamestnaneckej politike, 

prípravu prvého ročného hodnotenia zamestnancov, 

manažment a následné uskutočnenie plánu zamestna-

nosti a prijatie školiaceho plánu organizácie.

V nadväznosti na odporúčania interných audítorov 

Európskej komisie na zredukovanie počtu dočasných 

zamestnancov Eurojustu bolo vypísaných 58 pozícií, 

prijatých 2 564 žiadostí, odoslaných 441 pozvánok na 

pohovory, 351 kandidátov sa pohovorov zúčastnilo a 

55 zamestnancov bolo prijatých. Ku koncu roku 2008 

mal Eurojust 172 zamestnancov.  

Počas roka 2008 prešiel odbor ľudských zdrojov znač-

nou reorganizáciou, ktorej cieľom bolo poskytovanie 

lepších služieb a ďalšie zredukovanie potrieb náboru 

dočasných zamestnancov.

Nové možnosti a vybavenia

V roku 2008 bol sprevádzkovaný systém zabezpeče-

ných e-mailov na prenos informácií súvisiacich s trest-

nými vecami medzi národnými členmi a ich domácimi 

orgánmi.

Bol vylepšený systém registrácie a evidencie trestných 

činov, ktorý je výsledkom projektu E-POC III spolu-

financovaného Európskou komisiou v rámci AGISu. 

Navyše Eurojust financoval ďalšie vylepšenia, do 

vývoja ktorých bolo zapojených viacero zamestnancov. 

Výsledkom je dôležitý upgrade, ktorý bude dodaný v 

roku 2009.

Naďalej boli zdokonaľované zariadenia pre video-

konferencie. Eurojust môže slúžiť ako premostenie 

medzi viacerými technickými systémami používanými 
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v členských štátoch. Toto vybavenie bolo integrované v 

rámci technických prostriedkov  používaných pri stret-

nutiach a podporuje simultánne preklady v rámci vide-

okonferencií.Veľkú dôležitosť prikladá Eurojust zodpo-

vedajúcemu prístupu a využitiu Schengenského infor-

mačného systém (SIS) pri svojej práci na prípadoch a 

koordinačných aktivitách. V období od decembra 2007 

do decembra 2008 bolo realizovaných spolu 229 požia-

daviek národných zastúpení v Eurojuste. Spomedzi 

mnohých pozitívnych výsledkov týchto požiadaviek 

môžeme spomenúť, že po kontrole operatívnych infor-

mácií v SIS boli krížovou kontrolou potvrdené aktívne 

záznamy na národných úrovniach. Tieto informácie boli 

postúpené národným orgánom príslušnými národnými 

zastúpeniami. Ako príklad môžeme uviesť nájdenie a 

následné zatknutie osôb, na ktoré bol vydaný EZR. 

SIS naviac poskytuje detailné informácie týkajúce sa 

prípadov, v ktorých boli vydané dva alebo viac EZR 

na tú istú osobu. Tieto informácie sa ukázali byť veľmi 

užitočnými pri rozhodovaní súdov o tom, ktorý z EZR 

bude realizovaný. Ďalšou výhodou SIS je možnosť 

rýchleho vyhľadania informácie bez potreby zasielania 

formálnych žiadostí ďalším národným členom.

Verejný prístup k dokumentom

Článok 2 (1) Rozhodnutia o prijatí pravidiel týkajúcich 

sa verejného prístupu k dokumentom Eurojustu, prija-

tého Kolégiom 13. júla 2004, uvádza, že „každý občan 

Únie a každá fyzická a právnická osoba majúca sídlo 

alebo registrovaná v členskom štáte má právo na prí-

stup k dokumentom Eurojustu“.

Počas príslušného obdobia Eurojust neobdržal žiadnu 

žiadosť o prístup k dokumentom, avšak prijal žiadosť 

o poskytnutie informácie týkajúcej sa osobných dát. V 

súlade s ustanoveniami, týkajúcimi sa prístupu k doku-

mentom a pravidlami o ochrane dát Eurojust poskytol 

žiadateľovi čiastočný prístup.
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4 	 E X T E R N É 	 V Z Ť A H Y

Európsky parlament, Rada a Komisia

Eurojust udržiaval úzke pracovné vzťahy s európsky-

mi inštitúciami. V jeho priestoroch boli usporiadané 

dve stretnutia s predsedníctvom Rady Európskej únie 

(Trojka), Generálnym sekretariátom Rady a Európskou 

komisiou. Počas týchto stretnutí prebehla diskusia 

o príprave na implementáciu nového Rozhodnutia o 

Eurojuste. Generálny sekretariát Rady a Európska 

komisia boli prizvané k účasti na diskusnom fóre o 

dosahu nové Rozhodnutia o posilnení Eurojustu.

Eurojust sa ako pozorovateľ pravidelne zúčastňuje na 

stretnutiach multidisciplinárnej skupiny pre boj proti 

organizovanej trestnej činnosti (MDG), pracovnej sku-

piny Rady pre spracovania právnych údajov (E-Justice) 

a horizontálnej  pracovnej skupiny pre drogy. Eurojust 

je ad hoc pozývaný na stretnutia výboru článku 36 

(CATS), pracovnej skupiny pre justičnú spoluprácu v 

trestných veciach (COPEN), vrátane stretnutí COPEN-

EZR expertnej pracovnej skupiny, pracovnej skupiny 

pre spoluprácu v colnej oblasti (CCWP) a pracovnej 

skupiny pre terorizmus.

Partneri v EÚ

Európska justičná sieť

Pre Európsku justičnú sieť (EJN) boli v roku 2008 dôle-

žité dve udalosti. Rada prijala Rozhodnutie 2008/976/

JHA  o Európskej justičnej sieti zo 16. decembra 2008. 

Toto rozhodnutie posilňuje štruktúru EJN a jej komple-

mentárnosť s Eurojustom.

Eurojust bol pozvaný na oslavu desiateho výročia 

založenia EJN, kde bol prijatý dokument Deklarácia z 

Madeiry. Jedným z hlavných cieľov EJN je posilnenie 

spolupráce s Eurojustom a inými organizáciami.

27. októbra 2008 sa uskutočnilo stretnutie koordiná-

torov EJN a Kolégia Eurojustu. Cieľom stretnutia bolo 

neformálne prediskutovať spoločnú budúcnosť EJN 

a Eurojustu z hľadiska pripravovaného Rozhodnutia 

Rady o posilnení Eurojustu a EJN, zriadenie národného 

koordinačného systému Eurojustu (ENCS) v členských 

štátoch a spoločné úlohy.

Europol

Výrazný pokrok sa dosiahol v oblasti operatívnej a 

strategickej spolupráce s Europolom.

Bol sprevádzkovaný informačný kanál na výmenu 

utajených informácií. Po podpísaní Memoranda o 

porozumení obsahujúce ekvivalenčnú tabuľku dňa 

29. septembra 2008 bolo uvedené do prevádzky bez-

pečné komunikačné prepojenie medzi Eurojustom a 

Europolom. Eurojust prijal v roku 2008 cez bezpečné 

prepojenie 140 správ. Operatívna hodnota tohto pre-

pojenia by sa zvýšila odstánením súčasných reštrikcií 

týkajúcich sa jeho používania národnými zastúpeniami 

v Eurojuste a styčnými úradmi v Europole.

Eurojust a Europol pokračovali v spoločnej práci na 

rôznych projektoch týkajúcich sa SVT (viac informácií 

o manuáli k spoločným vyšetrovacím tímom je uvede-

ných v kapitole 2 Spoločné vyšetrovacie tímy).  

Eurojust sa zapojil do ďalších šiestich kriminálnych ana-

lýz Europolu, takže je momentálne zapojený celkovo v 

dvanástich. Tento vývoj je povzbudzujúci a pre Eurojust 

by bolo prínosné, ak by bol zapojený do všetkých kri-

minálnych analýz Europolu, čím by sa dosiahla efek-

tívnejšia spolupráca. Na pomoc praktickej spolupráci 

bol vypracovaný a následne schválený Eurojustom a 

Europolom dokument „Často kladené otázky o zapo-

jení sa do kriminálnych analýz“. Dokument objasňuje 

rozsah pridruženia a parametre výmeny informácií a 

definuje pridanú hodnotu Eurojustu.

Eurojust pokračoval v rozvíjaní spolupráce pri práci 

na prípadoch s Europolom. V roku 2008 bol Europol 

zapojený do 30 prípadov Eurojustu, čo viedlo k via-

cerým úspešným spoločne koordinovaným operáciám 

v členských štátoch, konkrétne k rozloženiu siete pre-

vádzačov. V tomto prípade, operácii „Trufas“, ktorý stojí 

za pozornosť, spolupracovali predstavitelia Eurojustu a 

Europolu priamo na mieste operácie v členskom štáte, 
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kde koordinovali policajné a justičné úkony (viac v 5. 

prípade v kapitole 2).  

Príspevok Eurojustu k OCTA bol v roku konkrétnejší a 

obsahoval aj novú časť zameranú na aspekty vzájom-

nej právnej pomoci týkajúcej sa boja s organizovaným 

zločinom. Vo februári 2008 zorganizoval Eurojust stra-

tegické stretnutie o prioritách OCTA a cezhraničnom 

trestnom stíhaní (podrobnejšie v kapitole 2). Eurojust 

poskytol Europolu stanovisko k otázkam o cezhra-

ničnom sledovaní na úrovni justície. Eurojust takisto 

prispel k Posúdeniu hrozieb ruskej organizovanej trest-

nej činnosti (ROCTA), ktoré vydal Europol.

S rokom 2008 sú však spojené aj premárnené prí-

ležitosti. Práce na novom Rozhodnutí o Europole a 

Rozhodnutí o Eurojuste poskytovali príležitosť zapraco-

vať do textu ustanovenia o právnych a štrukturálnych 

vzťahoch medzi týmito dvoma organizáciami. Avšak 

politická dohoda o znení rozhodnutí bola dosiahnutá v 

rozdielnych časoch a to znamenalo, že nebolo možné 

uviesť, že Eurojust a Europol by mali k sebe navzá-

jom pristupovať ako k výsadným partnerom. Z tohto 

dôvodu a na základe vyjadrenia Rady schváleného 

v júni 2008 bola vytvorená pracovná skupina pozo-

stávajúca zo zástupcov Eurojustu a Europolu, ktorej 

cieľom je doplniť Dohodu o spolupráci z roku 2004 a 

naďalej zlepšovať vzájomnú výmenu informácií, najmä 

týkajúcich sa kriminálnych analýz Europolu. Spoločný 

návrh textu ako aj vysvetlivky boli predstavené na 

konci roku 2008. Veríme, že dohoda bude podpísaná 

v roku 2009.

Európsky úrad pre boj proti podvodom

Podpísaním praktickej dohody o podmienkach spo-

lupráce medzi Eurojustom a OLAFom 24. septembra 

2008 splnil Eurojust jeden z kľúčových cieľov roku 

2008.  

Dohoda stanovuje podmienky operatívnej spolupráce 

medzi Eurojustom a OLAFom v oblasti boja proti pod-

vodom, korupcii a ostatnej trestnej činnosti majúcej 

dopad na finančné záujmy Európskeho spoločenstva. 

Určuje pracovné podmienky bližšej a rozšírenej spolu-

práce a podmienky výmeny dát všeobecného a osob-

ného charakteru. 

Dúfame, že dohoda podnieti efektívnejšiu spoluprácu 

na operatívnych veciach v rámci spoločného záujmu. 

Musíme využiť každú príležitosť vyriešiť prekážky v 

spolupráci, či už na národnej alebo inštitucionálnej 

úrovni.

Páni Brüner a Lopes da Mota počas slávnostného podpisu praktickej dohody o podmienkach spolupráce medzi 

Eurojustom a OLAFom.
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Eurojust sa stretol so svojimi partnermi z OLAFu pri 

štyroch príležitostiach v roku 2008, počas ktorých sa 

zhodli na praktických spôsoboch zlepšenia spolupráce.  

Uskutočnili sa štyri výmenné/ študijné pobyty, ktoré 

zlepšili povedomie o úlohách a cieľoch oboch organizá-

cií a oblastiach budúcej spolupráce. OLAF bol zapojený 

do štyroch prípadov a zúčastnil sa troch koordinačných 

stretnutí v Eurojuste a jedného v členskom štáte.

Predseda Eurojustu a generálny riaditeľ OLAFu sa 

v súlade so zavedenou praxou stretli dvakrát počas 

roka 2008 a prediskutovali vývoj v oblasti spoločných 

cieľov.

Eurojust a OLAF zorganizovali spoločnú konferenciu 

o medzinárodných rozmeroch podvodu a korupcie, 

ktorá sa uskutočnila v Haagu v dňoch 3. a 4. marca. 

Zúčastnili sa jej prokurátori, sudcovia a vysoko posta-

vení predstavitelia z kompetentných národných orgá-

nov zo všetkých členských štátov ako aj styční proku-

rátori z USA a Nórska.

Styční sudcovia

Eurojust pokračuje vo svojej politike podnecovania 

kontaktov na operačnej úrovni so styčnými sudcami.  

Styční sudcovia sa zúčastnili viacerých koordinač-

ných stretnutí organizovaných Eurojustom s cieľom 

dosiahnutia lepších výsledkov v prípadoch, do ktorých 

boli zainteresované viac ako dve krajiny. Skúsenosti 

Eurojustu ukazujú, že styční sudcovia, ktorí sú vyslaní 

členskými štátmi EÚ do tretích krajín, môžu pomôcť pri 

operatívnej práci. 

Siete

Európska justičná vzdelávacia sieť 

Dňa 7. februára 2008 bolo podpísané Memorandum o 

porozumení s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou 

(EJTN). Jeho cieľom je zintenzívniť spoluprácu medzi 

oboma inštitúciami umožnením vyslania stážujúcich 

alebo praxujúcich sudcov a prokurátorov z členských 

štátov do Eurojustu. Účastníci na tomto programe sa 

tak oboznámia s úlohami Eurojustu, jeho funkciou a 

činnosťou. Možné sú aj ďalšie formy spolupráce v rámci 

justičného vzdelávania.

Sieť pre vyšetrovanie genocídy

Predsedníctvo EÚ každoročne organizuje zasadnutie 

európskej siete kontaktných bodov ohľadom osôb 

zodpovedných za genocídu, zločiny proti ľudskosti a 

vojnové zločiny, tzv. Siete pre vyšetrovanie genocídy, 

ktorá bola založená na základe Rozhodnutia Rady z 13. 

júna 2002.

Na týchto stretnutiach, konajúcich sa od roku 2004 

v priestoroch Eurojustu, sa zúčastňujú zástupcovia 

členských štátov, Medzinárodného trestného súdu 

(ICC), Medzinárodného trestného tribunálu pre býva-

lú Juhosláviu (ICTY), Medzinárodného trestného tri-

bunálu pre Rwandu, Eurojustu, Európskej komisie, 

Generálneho sekretariátu Rady a Interpolu.

Eurojust bol hostiteľom piateho zasadnutia Siete pre 

vyšetrovanie genocídy v dňoch 17. a 18. marca 2008. 

Počas zasadnutia prebehla diskusia o sídle sekretariátu 

Siete pre vyšetrovanie genocídy v súvislosti s diskusiou 

o novom Rozhodnutí o Eurojuste.

Medzinárodné organizácie a orgány

Eurojustice 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bol Eurojust 

pozvaný, aby sa zúčastnil na konferencii Eurojustice, 

ktorá sa tento rok konala v Edinburgu od 29. septembra 

do 1. októbra. Účastníci konferencie boli oboznámení s 

myšlienkou vytvorenia fóra generálnych prokurátorov 

a riaditeľov justičných orgánov členských štátov EÚ a 

poďakovali Eurojustu, že sa podujal na zorganizova-

nie stretnutia tohto fóra. V súlade so závermi môže 

Eurojustice ponúknuť zákonodarcom širšiu základňu 

na definovanie priorít a spoločných trendov v oblasti 

trestného súdnictva v EÚ.  
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IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), sieť kontaktných bodov pre justičnú spolu-

prácu v krajinách Centrálnej a Južnej Ameriky, je dôle-

žitým partnerom Eurojustu v boji proti cezhraničnej  

trestnej činnosti. 

V júni 2007 sa Eurojust dohodol so zástupcami IberRed 

na uzatvorení Memoranda o porozumení (MoP). V 

roku 2008 prebiehali rokovania o MoP s IberRed a v 

súčasnosti sa nachádzajú vo finálnej fáze. MoP bude 

významným krokom pri zintenzívnení vzťahov s kra-

jinami Strednej a Južnej Ameriky, keďže návrh MoP 

okrem iného obsahuje možnosť priamych kontaktov, 

výmeny skúseností, výmeny informácií, ktoré nema-

jú operatívny charakter a účasti na strategických 

stretnutiach. V roku 2008 bolo Kolégiu predložených 

šesť prípadov, ktoré sa týkali krajín Strednej a Južnej 

Ameriky.

Medzinárodná asociácia prokurátorov  

Eurojust je inštitucionálnym členom Medzinárodnej 

asociácie prokurátorov (IAP), celosvetového spoločen-

stva, ktoré združuje prokurátorov z viac ako 130 krajín 

na celom svete.  

V súvislosti s 8. európskou regionálnou konferenciou 

IAP o trestných činoch z nenávisti, ktorá sa konala v 

Haagu, navštívilo dňa 13. marca Eurojust 50 prokurá-

torov, sudcov a poradcov, aby sa dozvedeli viac o koor-

dinácii vyšetrovaní a trestných stíhaní na úrovni EÚ.  

Eurojust sa zúčastnil 13. výročnej konferencie IAP 

venovanej téme „nové technológie v trestnej činnosti 

a jej stíhaní: výzvy a možnosti“ ako aj valného zhro-

maždenia, ktoré sa uskutočnili v Singapure v dňoch 

27. – 31. augusta. Eurojust predsedal praktickému 

semináru o konflikte jurisdikcií v počítačovej krimi-

nalite a mal možnosť upevniť a nadviazať kontakty s 

orgánmi činnými v boji proti cezhraničnej kriminalite 

z rôznych krajín. 

Súčasným predsedom IAP je François Falletti, ktorý 

bol národným členom Francúzska v Eurojuste od 1. 

septembra 2004 do 31. júla 2008.

Tretie štáty

Je dôležité, že Eurojust spolupracuje s okolitými kra-

jinami a inými partnermi po celom svete v boji proti 

organizovanému zločinu. Jednou z priorít Eurojustu 

na rok 2008 bolo posilnenie vzťahov s krajinami mimo 

Európskej únie.  

Kontaktné body 

V roku 2008 mal Eurojust 31 kontaktných bodov v 23 

nečlenských štátoch a pravidelne ich využíval pri svojej 

práci na prípadoch týkajúcich sa nečlenských štátov. 

Krajiny, v ktorých má Eurojust kontaktné body, sú: 

Albánsko, Argentína, Bosna a Hercegovina, Kanada, 

Chorvátsko, Egypt, Bývalá juhoslovanská republika 

Macedónsko, Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštajnsko, 

Moldavsko, Mongolsko, Čierna Hora, Nórsko, Ruská 

federácia, Srbsko, Singapur, Švajčiarsko, Thajsko, 

Turecko, Ukrajina a USA.  

Dohody o spolupráci

Nórsko

Dohoda o spolupráci s Nórskym kráľovstvom bola pod-

písaná 28. apríla  2005.

Nórsky styčný prokurátor má detašované pracovisko v 

Eurojuste a pravidelne  sa zapája do práce Eurojustu 

a prípadov, ktoré sa týkajú Nórska. V roku 2008 regis-

troval nórsky styčný prokurátor 30 prípadov, z ktorých 

29 bolo operatívnych. Zorganizoval päť koordinačných 

stretnutí a zúčastnil sa na siedmich. Nórsko bolo dožia-

danou krajinou v 24 prípadoch.

Island

Dohoda s Islandskou republikou bola podpísaná 2. 

decembra 2005. V roku 2008 pracoval Eurojust na 

dvoch prípadoch týkajúcich sa Islandu. Keďže Island 

nemá v Eurojuste vyslaného styčného prokurátora, 

spolupráca je realizovaná prostredníctvom kontakt-

ných bodov.

USA

Od podpísania dohody medzi USA a Eurojustom v 

novembri 2006 sa spolupráca značne zintenzívnila. 

Následne po vstupe dohody do platnosti v januári 2007 
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vyslali orgány USA do Eurojustu styčného prokurátora. 

Toto dočasné pridelenie je veľmi dôležité z hľadiska 

intenzívnej spolupráce medzi Eurojustom a orgánmi 

USA. V roku 2008 boli USA zapojené do 27 prípadov a 

zúčastnili sa 11 koordinačných stretnutí. Styčný proku-

rátor USA neregistroval žiadny prípad v roku 2008.

S cieľom zlepšenia spolupráce medzi orgánmi USA a 

Eurojustom ako aj národnými orgánmi členských štá-

tov a orgánmi USA zorganizoval Eurojust spolu s USA a 

Komisiou v novembri 2008 seminár o aplikácii Dohody 

EÚ a USA o vzájomnej právnej pomoci a extradícii. Na 

seminári sa zúčastnili vysoko postavení predstavitelia 

orgánov USA, centrálnych orgánov členských štátov a 

justičných orgánov členských štátov. Cieľom seminára 

bolo upozorniť na osobitosti právnych systémov USA 

a členských štátov a riešenie prekážok v praktickej 

spolupráci.

Chorvátsko

Po rokovaniach, ktoré prebiehali v roku 2007, bola uza-

tvorená dohoda s Chorvátskom a 9. novembra 2007 

odsúhlasená Radou ministrov spravodlivosti a vnútra. 

Dohoda, ktorá zatiaľ nevstúpila do platnosti, mimo iné 

umožňuje vyslanie chorvátskeho styčného prokurátora 

do Eurojustu. Kolégiu boli predložené v roku 2008 štyri 

prípady týkajúce sa Chorvátska.

Dohoda vstúpi do platnosti v momente, keď sa 

obe strany navzájom písomne informujú o ukončení 

všetkých interných procedúr.

Švajčiarsko

Po odsúhlasení začatia rokovaní o dohode o spolupráci 

s Eurojustom švajčiarskou stranou, prebehli v rokoch 

2007 a 2008 formálne rokovania. Dohoda bola podpísa-

ná 27. novembra 2008 a okrem iného umožňuje vysla-

nie švajčiarskeho styčného prokurátora do Eurojustu. 

Doteraz prebieha spolupráca v rámci kontaktných 

bodov. V roku 2008 bolo Švajčiarsko zapojené do 26 

prípadov a zúčastnilo sa 10 koordinačných stretnutí.  

Dohoda vstúpi do platnosti v momente, keď sa 

obe strany navzájom písomne informujú o ukončení 

všetkých interných procedúr.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Ako kandidátska krajina bola dohoda s Bývalou juho-

slovanskou republikou Macedónsko na zozname priorít 

pre rok 2008. Po prijatí legislatívy na ochranu dát 

prebehli rokovania, ktoré boli ukončené v apríli 2008. 

Dohoda o spolupráci bola uzatvorená 28. novembra 

2008. Okrem iného umožňuje možnosť vyslania styč-

ného prokurátora do Eurojustu.

Slávnostné podpisy dohôd o spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou (vľavo) a Bývalou juhoslovanskou  

republikou Macedónsko (vpravo)
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Dohoda vstúpi do platnosti v momente, keď sa 

obe strany navzájom písomne informujú o ukončení 

všetkých interných procedúr.

Ruská federácia

Po dvoch kolách rokovaní s Ruskou federáciou v roku 

2006 boli rokovania uzatvorené v roku 2008. Na bilate-

rálnom stretnutí v júli 2008 boli prediskutované všetky 

otvorené otázky, ktoré neboli uzavreté kvôli rozdielom 

v právnych systémoch. Niektoré dôležité otázky zostali 

nevyriešené, vrátane tých, ktoré sa týkali ochrany dát. 

Na ich vyriešenie budú potrebné ďalšie rokovania.  

Ukrajina

Vzhľadom k nevyriešeným otázkam ochrany dát nebo-

lo možné pokračovať v začatých rokovaniach. Po 

dosiahnutí pokroku v tejto otázke budú rokovania opäť 

nadviazané.

Iné tretie štáty

Počas roka 2008 Eurojust pokračoval v budovaní svo-

jich vzťahov s ďalšími tretími štátmi, predovšetkým s 

krajinami Západného Balkánu, čím prispel k pokračujú-

cim regionálnym projektom a iniciatívam EÚ. Eurojust 

takisto privítal viacero študijných návštev z krajín 

celého sveta. Za účelom začatia formálnych rokovaní 

o dohodách o spolupráci navštívili Eurojust delegácie 

z nasledujúcich krajín: Moldavsko, Čierna Hora, Izrael, 

Lichtenštajnsko a Kapverdská republika. Boli preroko-

vané a na rok 2009 naplánované študijné návštevy zo 

Srbska, Bosny a Hercegoviny a Azerbajdžanu. V roku 

2008 Eurojust privítal prokurátorov z Kórei a Ukrajiny, 

ktorí tu boli na dlhodobejšom pobyte, aby sa obozná-

mili s Eurojustom a jeho prácou. V novembri 2008 bol 

Eurojust hostiteľom taktického stretnutia s krajinami 

MEDA (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, 

Maroko, Palestínske územia, Sýria a Tunis) s cieľom 

zlepšiť justičnú spoluprácu a povzbudiť krajiny MEDA k 

vymenovaniu kontaktných bodov Eurojustu.

Desiate výročie Európskej justičnej siete, Madeira, Portugalsko
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5  N O V É  R O Z H O D N U T I E  O  E U R O J U S T E 

16. decembra 2008 prijala Rada ministrov Rozhodnutie 

o posilnení Eurojustu doplňujúce Rozhodnutie 

2002/187/JHA, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom 

posilniť boj proti závažným trestným činom.  

V nadväznosti na iniciatívu predloženú na diskusiu sku-

pinou štrnástich členských štátov na začiatku slovin-

ského predsedníctva v januári 2008 prerokovala Rada 

nové rozhodnutie za menej ako jeden rok, čo pouka-

zuje na silnú podporu Eurojustu, ktorý bol k diskusiám 

prizvaný ako pozorovateľ. Návrh nadväzoval na dis-

kusie o budúcnosti Eurojustu podnietené viedenským 

seminárom v septembri 2006, ktoré pokračovali v roku 

2007 Oznámením Komisie o budúcnosti Eurojustu a 

EJN a lisabonským seminárom.  

Členské štáty musia zosúladiť svoje vnútroštátne právo 

s novým rozhodnutím najneskôr do dvoch rokov po jeho 

zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. S cieľom stimulovať 

včasnú implementáciu vo všetkých členských štátoch 

a koordinovať implementáciu na národnej úrovni začal 

Eurojust spolu s predsedníctvom EÚ, Sekretariátom 

Rady a Európskej komisie v poslednom štvrťroku 2008 

pracovať na príprave implementačného plánu.

Nové Rozhodnutie o Eurojuste predstavuje päť nových 

oblastí k posilneniu úlohy a možností Eurojustu.  

1. Zlepšenie operačných možností Eurojustu

Štatút národných členov je posilnený. Národní členovia 

by mali byť menovaní minimálne na štyri roky s mož-

nosťou predĺženia.  

Za účelom zabezpečenia nepretržitej a efektívnej 

účasti na dosahovaní cieľov Eurojustu by malo byť 

stále pracovisko národného člena v sídle Eurojustu a 

mal by mu byť pridelený zástupca a ďalšia osoba ako 

asistent.  

Mala by byť zavedená koordinácia na požiadanie 

(On-Call Coordination (OCC)) umožňujúca prijať a 

spracovať žiadosti o právnu pomoc v akomkoľvek 

čase.  

2. Posilnenie kompetencií Eurojustu

Úlohy Eurojustu narastú. Národní členovia jednajúci v 

mene Eurojustu sú oprávnení požiadať národné orgány 

o vykonanie špeciálnych vyšetrovacích úkonov a/ alebo 

iných úkonov pre účely vyšetrovania alebo trestného 

stíhania.  

Kolégium zastupujúce Eurojust má kompetenciu vydať 

nezáväzné stanoviská k riešeniu prípadov konfliktov 

jurisdikcií a takisto v prípadoch, v ktorých sú Eurojustu 
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oznámené opakované zamietnutia alebo prekážky pri 

realizácii žiadostí o právnu pomoc, vrátane nástrojov 

realizujúcich princíp vzájomného uznávania.

S cieľom vyváženia právomocí národných členov nové 

ustanovenia upravujú právomoci delegované na národ-

ných členov v ich postavení národných orgánov.

Minimálne by im mala byť udelená právomoc prijať, 

zaslať, napomáhať, sledovať a poskytovať dodatočné 

informácie vo vzťahu k realizácii žiadostí o právnu 

pomoc.  

Mali by byť oprávnení, za podmienky súhlasu kompe-

tentných národných orgánov, k uplatňovaniu nasle-

dujúcich kompetencií: vydanie a realizácia žiadostí 

o právnu pomoc, prikázať vykonanie vyšetrovacích 

úkonov vo svojich členských štátoch, ktoré boli vyhod-

notené ako potrebné počas koordinačných stretnutí 

organizovaných Eurojustom, a autorizovanie a koordi-

nácia kontrolovanej dodávky v ich členských štátoch. 

V urgentných prípadoch, keď nie je možné určiť alebo 

kontaktovať kompetentné národné orgány v rámci 

časového limitu, sú národní členovia takisto oprávnení 

k autorizácii a koordinácii kontrolovaných dodávok a 

realizácii žiadostí.  

V prípade stretu záujmov medzi udelenými právomo-

cami uvedenými v dohode s kompetentnými národ-

nými orgánmi a ústavnými zákonmi alebo základnými 

aspektmi národného trestno-právneho systému, mal by 

byť národný člen aspoň kompetentný predložiť návrh 

národným orgánom majúcim tieto kompetencie.  

3. Zlepšenie výmeny informácií

Členské štáty musia informovať Eurojust o prípadoch, 

v ktorých sú priamo zainteresované aspoň tri členské 

štáty a u ktorých bola zaslaná žiadosť o právnu pomoc 

aspoň do dvoch členských štátov a zároveň je splnená 

jedna z nasledujúcich požiadaviek: a) existujú reálne 

indície o zapojení zločineckej organizácie, b) prípad 

má závažné cezhraničné rozmery, alebo c) jedná sa o 

jeden z nasledujúcich trestných činov: obchodovanie s 

ľuďmi, sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia, 

obchodovanie s drogami, obchodovanie so strelnými 

zbraňami, korupcia, podvody majúce vplyv na finanč-

né záujmy Európskych spoločenstiev alebo falšovanie 

euro bankoviek.  

Národní členovia sú takisto oprávnení prijímať infor-

mácie od svojich národných orgánov o vytvorení SVT, 

prípadoch konfliktov jurisdikcií, kontrolovaných dodáv-

kach a opakovaných problémoch alebo zamietnutiach 

týkajúcich sa realizácie žiadostí o právnu pomoc.

4.  Posilnenie spolupráce s národnými orgánmi a kon-

taktnými bodmi EJN

V úmysle posilniť národnú základňu Eurojustu ustano-

vuje nové Rozhodnutie Národný koordinačný systém 

Eurojustu (ENCS), ktorého úlohou je koordinácia práce 

vykonávanej národnými spravodajcami Eurojustu, 

národnými spravodajcami pre terorizmus, národnými 

spravodajcami pre EJN a až tromi ďalšími kontaktnými 

bodmi EJN a kontaktnými bodmi ostatných európskych 

sietí.    

Ďalšími cieľmi ENCS sú: zabezpečiť efektívne a spo-

ľahlivé informácie pre systém registrácie a evidencie 

trestných činov, pomáhať pri určovaní toho, či sa má 

prípadom zaoberať Eurojust alebo EJN, udržiavať úzke 

vzťahy s národnými jednotkami Europolu a pomá-

hať národným členom identifikovať príslušné národné 

orgány k realizácii žiadostí.  

5.  Rozšírenie vzťahov s významnými partnermi a tre-

tími štátmi

Nové rozhodnutie poskytuje právny rámec k posilneniu 

vzťahov medzi Eurojustom a ďalšími partnermi, ako sú 

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

predpokladá začlenenie sekretariátov sietí pre spoloč-

né vyšetrovacie tímy a pre vyšetrovanie genocídy v 

rámci Eurojustu.  

Novým aspektom je možnosť Eurojustu vyslať styčných 

úradníkov do tretích štátov za podmienky uzavretia 

dohody o spolupráci s týmito krajinami.  

Nakoniec, Eurojust je oprávnený koordinovať realizáciu 

žiadostí o právnu pomoc adresovanú alebo prijatú z 

tretích štátov za súhlasu dotknutých členských štátov.
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18. apríla 2008 prijala Rada ministrov spravodlivosti 

a vnútra Závery k šiestej výročnej správe Eurojustu 

(Dokument EÚ 8062 zo 4. apríla 2008). Rada takisto 

sformulovala usmernenia a úlohy, ktoré má zobrať do 

úvahy Eurojust, členské štáty a iní.

Rovnako ako vo všetkých výročných správach od roku 

2006, nižšie uvádzame poznámky, ktoré poskytujú 

prehľad o realizácii záverov Rady, konkrétnejšie o 

kľúčových usmerneniach a úlohách, ktoré boli adreso-

vané Eurojustu.

Predmet Usmernenia a úlohy  
adresované	Eurojustu

Stav realizácie

Číselnú údaje o 

práci na prípadoch/ 

hodnotenie riešenia 

prípadov 

Zamerať sa na prípady týkajúce 

sa závažnej trestnej činnosti 

s nadnárodným charakterom 

vyžadujúce si koordináciu.

Prispieť k diskusii o posilnení 

možností Eurojustu koordinovať 

aktivity kompetentných orgánov 

členských štátov.

Eurojust bol pozvaný, aby sa zúčastnil rokovaní na 

doplnení Rozhodnutia o Eurojuste. Pracovná skupina 

COPENu navštívila Eurojust počas rokovaní. Nové 

Rozhodnutie o Eurojuste zahŕňa zlepšenie výmeny 

informácií a posilnenie spolupráce s národnými orgánmi 

a kontaktnými bodmi EJN, čím posilňuje možnosť 

Eurojustu zamerať sa na a koordinovať závažné a 

multilaterálne trestné veci.

Pokračovať v hodnotení kvality 

prípadov.  

Pokračovalo sa v rozlišovaní štandardných a 

komplexných prípadov takisto ako v používaní ďalších 

štatistík k objasneniu povahy a komplexnosti práce 

na prípadoch (pozri kapitola 2). V rámci pracovného 

programu na rok 2009 sa predpokladá zavedenie novej 

príručky k práci na prípadoch, vrátane možnosti zahrnúť 

smernicu pre činnosti spojené s prácou na prípadoch 

registrovanou v rámci dočasných pracovných súborov, 

čo sa vo všeobecnosti zatiaľ nerobí.  

Využitie právomocí 

Eurojustu podľa 

článkov 6 a 7

Naďalej mať iniciatívny prístup 

ku koordinácii vyšetrovaní a 

trestných stíhaní s cieľom pomáhať 

kompetentným národným orgánom 

dosiahnuť najlepší možný výsledok. 

V tomto roku bol zaznamenaný nárast žiadostí podľa 

článku 6 a). Avšak Eurojust formálne využil právomocí z 

neho vyplývajúcich len v zopár prípadoch.  

Nové Rozhodnutie o Eurojuste zahŕňa zlepšenia vo 

výmene informácií a posilnení právomocí národných 

členov a Kolégia, a tým rozširuje možnosti proaktívneho 

prístupu ku koordinácii vyšetrovaní a trestných stíhaní.

Zvýšilo sa zapojenie Eurojustu do kriminálnych 

analýz Europolu a rozšírenie spolupráce medzi týmito 

dvoma organizáciami poskytuje základ lepšej pomoci 

národným orgánom. Eurojust vymenoval expertov, 

ktorí sa zúčastnili na operatívnych stretnutiach a 

vzájomnej výmene informácií. Analytici Europolu 

sa taktiež zúčastnili na koordinačných stretnutiach. 

U viacerých operácií v komplexných prípadoch boli 

dohodnuté koordinované akcie. Právna podpora v rámci 

kriminálnych analýz je kľúčovou z hľadiska proaktívnych 

cieľov Europolu i Eurojustu. 
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Predmet Usmernenia a úlohy  
adresované	Eurojustu

Stav realizácie

Zlepšiť analytické možnosti 

spracovania dát s cieľom zohrávať 

iniciatívnu úlohu  pri podpore 

spolupráce a koordinácii vyšetrovaní 

a trestných stíhaní medzi národnými 

justičnými orgánmi alebo inými 

kompetentnými orgánmi v členských 

štátoch. 

Systém registrácie a evidencie trestných činov 

umožňuje krížovú analýzu jednotlivých prípadov. 

S cieľom zlepšenia vkladania dát v rámci systému 

registrácie a evidencie trestných činov bola inštalovaná 

nová verzia tohto systému a zámerom budúceho 

projektu E-POC III+ je vylepšenie použiteľnosti 

softvéru, čím by bolo možné zvýšiť množstvo aj kvalitu 

spracovávaných dát. Boli prijatí noví asistenti registrácie 

a evidencie trestných činov a boli zrealizované školenia 

pre užívateľov systému registrácie a evidencie trestných 

činov s cieľom zvýšiť kvalitu dát.

Zintenzívnenie spolupráce s Europolom napomáha 

rozvoju analytických kapacít, ktoré dopĺňajú analýzy 

Europolu a umožňuje Eurojustu naplniť svoju úlohu pri 

proaktívnom podnecovaní medzinárodnej spolupráce a 

koordinácie.

Nové možnosti v 

oblasti IT 

Plne využívať možnosti IT ako 

sú systém pre videokonferencie 

a zabezpečené komunikačné 

prostriedky určené na výmenu 

informácií k rozšíreniu spolupráce s 

Europolom a členskými štátmi. 

Projekt prepojenia s členskými štátmi rozšíril použitie 

prostriedkov zabezpečených e-mailov z národných 

zastúpení na členské štáty a nadviazal tak na pilotný 

projekt so Slovenskom. V novembri 2008 bolo 

pripojených 22 členských štátov. Systém umožňuje 

bezpečný, včasný a efektívny prenos dokumentov.

Eurojust získal potrebný hardvér umožňujúci realizáciu 

videokonferencií na vysokej úrovni. Toto zariadenie 

je k dispozícii celej organizácii. Spolu so zariadením 

pre videokonferencie môže byť použité zariadenie 

umožňujúce simultánne tlmočenie.  

Vyhodnotenie a analýzy 

aktivít spojených s 

prácou na prípadoch

Preskúmať možnosti analyzovania 

aktivít spojených s prácou na 

prípadoch.

Dať do povedomia odborníkov 

expertízy o existujúcich osvedčených 

postupoch a možných riešeniach.

Zintenzívnila sa spolupráca medzi Eurojustom 

a Europolom týkajúca sa analytických dát, a to 

na strategickej ako aj operatívnej úrovni. Bližšie 

oboznámenie sa so vzájomnými pracovnými postupmi 

viedlo k lepšiemu pochopeniu rozdielnych zameraní 

a oblastí možného dopĺňania sa analytických správ 

Eurojustu a Europolu. Strategické a operatívne 

analýzy Eurojustu sa sústreďovali na otázky a nástroje 

justičnej spolupráce a detailné preskúmanie justičných 

dát. V súčasnosti Eurojust vyvíja svoje hodnotiace 

nástroje a spôsoby rozširovania získaných poznatkov a 

osvedčených postupov týkajúcich sa práce na prípadoch 

a s ňou spojených činností.

So svojimi poznatkami a expertízami sa Eurojust delí 

nielen počas koordinačných a taktických stretnutí, ale 

napríklad aj v rámci manuálu o SVT a na strategických 

seminároch. Okrem iného Eurojust zorganizoval v 

spolupráci s Europolom strategický seminár týkajúci sa 

„Priorít OCTA a cezhraničných trestných stíhaní“. Závery 

z tohto seminára sú obsiahnuté v záverečnej správe 

a týkali sa najmä opakujúcich sa problémov alebo 

prekážok v cezhraničnej justičnej spolupráci. Závery 

správy boli zaslané Rade v máji 2008.
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Predmet Usmernenia a úlohy  
adresované	Eurojustu

Stav realizácie

Poskytnúť analýzy Europolu ako 

príspevok k Posúdeniu hrozieb 

organizovanej trestnej činnosti 

(OCTA).

Príspevok Eurojustu k OCTA obsahoval časť zameranú 

na otázky vzájomnej právnej pomoci a vychádzal zo 

záverov strategických stretnutí OCTA.  

Eurojust prispel tiež k ROCTA a TE-SAT správam 

Europolu, a to kvantitatívnymi a kvalitatívnymi 

analýzami práce na prípadoch Eurojustu. 

Siete kontaktných 

bodov pre počítačovú 

kriminalitu a centrálny 

kontaktný bod pre 

pohrešované osoby

Skoordinovať sa s inými 

medzinárodnými organizáciami alebo 

orgánmi pôsobiacimi v príslušných 

oblastiach s cieľom predísť duplicite a 

prekrývaniu.

O otázkach spojených s počítačovou kriminalitou sa 

diskutovalo počas strategického stretnutia Eurojustu 

o počítačovej kriminalite, ktoré sa konalo v Aténach 

a zúčastnili sa ho predstavitelia členských štátov 

vrátane národných kontaktných bodov pre počítačovú 

kriminalitu, USA, Európskej komisie, UNODC, Rady 

Európy, Europolu a Cybexu. Účastníci sa dozvedeli 

podrobnosti o existencii, organizácii a cieľoch siete 24/ 

7 vytvorenej pod záštitou Rady Európy s príspevkom 

Eurojustu v prípadoch počítačovej kriminality.

Úloha kontaktného bodu Eurojustu pre ochranu detí 

bola definovaná Eurojustom v roku 2008 s cieľom 

nadviazať úzku spoluprácu s inými kompetentnými 

organizáciami a orgánmi v oblasti ochrany detí. 

Kontaktný bod nadviazal spoluprácu s Europolom, 

Interpolom, UNODC, Komisiou a Koalíciou EÚ osôb proti 

komerčnému sexuálnemu zneužívaniu detí na internete.  

Tretie krajiny Naďalej rozvíjať externé vzťahy a 

uzavrieť dohody o spolupráci s tretími 

štátmi obsahujúce okrem iného jasné 

pravidlá o ochrane dát.

V novembri 2008 boli uzavreté dohody o spolupráci 

so Švajčiarskom a Bývalou juhoslovanskou republikou 

Macedónsko.

V novembri 2008 sa uskutočnil seminár organizovaný 

USA, Európskou komisiou a Eurojustom o príprave 

vstupu do platnosti dohôd o extradícii a vzájomnej 

právnej pomoci medzi EÚ a USA.

Prebiehajú rokovania s Ruskou federáciou a stretnutie 

sa uskutočnilo v júli.  

Rokovania s Ukrajinou nemohli pokračovať z dôvodu 

nedostatočnej legislatívy týkajúcej sa ochrany dát.

Eurojust privítal na dlhodobejšom štúdijnom pobyte 

prokurátorov z Ukrajiny a Kórei.

Lichtenštajnsko, Čierna hora, Kapverdská republiky, 

Srbská republika a Izrael prejavili svoje želanie o 

začatie rokovaní o dohode o spolupráci.  

Za účelom začatia formálnych rokovaní o dohodách 

o spolupráci navštívili Eurojust delegácie z 

Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Kapverdskej republiky a 

Moldavska. Všetky tieto krajiny sú na zozname priorít 

na rok 2009.  



52

Predmet Usmernenia a úlohy  
adresované	Eurojustu

Stav realizácie

Zintenzívnili sa kontakty s Bosnou a Hercegovinou s 

cieľom rozvoja existujúcich vzťahov.

Bolo zorganizované taktické stretnutie s krajinami MEDA 

za účelom zlepšenia justičnej spolupráce a povzbudenia 

krajín MEDA vymenovať kontaktné body Eurojustu.

Eurojust - OLAF Uzatvoriť pracovné dohovory s 

OLAFom.

Praktická dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a 

OLAFom bola podpísaná v septembri 2008.

Výmena informácií 

medzi Eurojustom a 

Europolom

Ďalej rozšíriť výmenu informácií. V nadväznosti na vyhlásenie Rady schválené v 

júni 2008 doplnením dohody o spolupráci bola zo 

zástupcov Eurojustu a Europolu predsedníctvom 

EÚ vytvorená pracovná skupina s cieľom ďalšieho 

zlepšenia spolupráce medzi Eurojustom a Europolom, 

najmä v súvislosti s kriminálnymi analýzami Europolu. 

Výsledkom spolupráce bol predložený spoločný návrh 

textu ako aj vysvetlivky.

V súvislosti so zapojením Eurojustu do kriminálnych 

analýz Europolu bola navrhnutá spoločná príručka, 

založená na súčasnom právnom základe a praktických 

skúsenostiach.  

Naviac boli identifikované optimálne procesy pre 

vnútornú organizáciu Eurojustu, nomináciu kontaktných 

bodov a spracovanie informácií kriminálnych analýz 

Europolu expertmi Eurojustu.

Na základe dohody medzi Europolom a Eurojustom bolo 

sprevádzkované zabezpečené komunikačné prepojenie 

na bezpečný prenos operatívnych, strategických a 

technických informácií.

Eurojust - EJN Naďalej rozvíjať kontakty na národnej 

úrovni s cieľom lepšie koordinovať 

príslušné činnosti. 

Nové Rozhodnutie o Eurojuste, okrem iného, uvádza 

vytvorenie národného koordinačného systému Eurojustu 

na národných úrovniach s cieľom posilniť vzťahy medzi 

Eurojustom a EJN, zlepšiť koordináciu ich činností na 

základe doplnkovosti a predísť prekrývaniu úsilí.

Európsky zatýkací 

rozkaz (EZR)

Zahrnúť informácie o prekročení lehôt 

získané z členských štátov a analýzy 

týchto dát do výročnej správy.

Boli zozbierané štatistické dáta o prípadoch týkajúcich 

sa implementácie EZR a o prekročení lehôt oznámených 

Eurojustu.
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V 	 R O K U 	 2 0 0 8	

Strategické ciele vytýčené Kolégiom na roky 2008 a 

2009 sú:

1. Zabezpečiť, aby v otázkach terorizmu:

• Eurojust pracoval na prípadoch efektívnejšie a boli 

vytvorené štruktúry na podnecovanie kompetent-

ných orgánov členských štátov k tomu, aby Eurojustu 

postupovali všetky informácie týkajúce sa terorizmu 

v zmysle príslušného rozhodnutia Rady.

• Eurojust bol schopný spracovávať a spravovať 

jemu postúpené informácie týkajúce sa teroriz-

mu.  

• Eurojust prispieval k politickým otázkam vzťahu-

júcim sa k terorizmu.

2. Zlepšiť prácu na prípadoch:

• Vytvorením štandardizovaných postupov práce 

na prípadoch.

• Zriadením systému merania účinnosti práce na 

prípadoch.

• Zriadením bezpečného mobilného komunikačné-

ho systému.

• Vytvorením prostredia silnej a bezpečnej infor-

mačno-technologickej podpory pre prácu na prí-

padoch.  

• Vytvorením bezpečných prenosových liniek k 

vnútroštátnym orgánom vo všetkých členských 

štátoch.

3. Zvyšovať počet komplexných prípadov postúpených 

členskými štátmi Eurojustu.

4. Presvedčiť členské štáty, aby poskytli svojim národ-

ným členom v Eurojuste patričnú podporu, ktorá by im 

umožnila riešiť prípady a plniť ďalšie úlohy vyplývajúce 

z ich postavenia.

5. Zaviesť a ďalej rozvíjať spoluprácu medzi Eurojustom 

a EJN, Europolom a OLAFom.

6. Uzatvoriť aspoň tri formálne dohody o spolupráci s 

krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a medzi-

národnými orgánmi a podporovať spoluprácu medzi 

členskými štátmi a mimoeurópskymi štátmi.

V predchádzajúcich kapitolách Eurojust informoval o 

výsledkoch dosiahnutých v roku 2008 vo vyššie zmie-

nených oblastiach.  

Vývoj systému registrácie a evidencie trestných činov, 

vytvorenie bezpečného e-mailového spojenia v člen-

ských štátoch a inštalácia zariadenia na videokonferen-

cie prispeli k realizácii ďalších cieľov. 

Naviac nové Rozhodnutie Rady o posilnení Eurojustu 

urobí Eurojust ešte efektívnejším a zároveň poskytne 

dobré základy pre ďalšiu realizáciu týchto cieľov.  

Nové Rozhodnutie o Eurojuste, okrem iného, uvádza 

zlepšenie v rámci výmeny informácií, posilnenie prá-

vomocí národných členov a Kolégia, posilnenie spolu-

práce s národnými orgánmi a kontaktnými bodmi EJN a 

posilnenie spolupráce s tretími štátmi a inými orgánmi 

a sieťami Európskej únie, konkrétne EJN, Europolom 

a OLAFom.    

Úplná implementácia Rozhodnutia o zriadení Eurojustu 

z roku 2002 a implementácia nového Rohodnutia Rady 

o posilnení Eurojustu poskytne Eurojustu dobrý základ 

k tomu, aby zohrával efektívnejšiu úlohu v pomoci 

národným orgánom v boji proti závažnej cezhraničnej 

trestnej činnosti a dosiahol ciele vytýčené na roky 

2008 a 2009.  

Ciele na nasledujúce roky budú súčasťou plánu na roky 

2010 – 2014 so zameraním sa predovšetkým na imple-

mentáciu nového Rozhodnutia o Eurojuste.
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Návšteva pána Joziasa van Aartsena, starostu Haagu, v 

Eurojuste

Návšteva pána Jo Vandeurzena, ministra spravodlivosti 

Belgicka, v Eurojuste

Návšteva generálnych prokurátorov pobaltských štátov (zľava 

doprava): pán Bundzis; pán Janis Maizitis, generálny prokurátor 

Lotyšska; pán Norman Aas, najvyšší prokurátor Estónska; pán 

Sepp; pani Čekelienė a pán Algimantas Valantinas, generálny 

prokurátor Litvy
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P R Í L O H A  1  
Poslanie,	úlohy	a	štruktúra	Eurojustu	  
(podľa	Rozhodnutia	Rady	2002/187/JHA)

Poslanie a úlohy

Eurojust je orgánom justičnej spolupráce, zriadený s 

cieľom poskytovať pomoc v oblasti slobody, bezpečnos-

ti a spravodlivosti. Bol založený na základe rozhodnutia 

Európskej rady v Tampere (15.–16. októbra 1999) na 

podporu optimálnej koordinácie činností vyšetrovaní 

a trestných stíhaní s cieľom zlepšiť boj proti závažnej 

trestnej činnosti na území viacerých členských štátov a 

so zreteľom na základné práva a slobody.

Rada Európskej únie 14. decembra 2000 formálne 

založila dočasnú jednotku pre justičnú spoluprácu 

„Pro-Eurojust“. Prokurátori všetkých členských štátov 

vyskúšali a testovali spôsoby podpory koordinácie 

vyšetrovaní a trestných stíhaní s cieľom zlepšiť boj 

proti závažnej trestnej činnosti v EÚ.

Pro-Eurojust začal fungovať 1. marca 2001. Samotný 

Eurojust bol zriadený rozhodnutím z 28. februára 2002 

ako orgán EÚ s vlastnou právnou subjektivitou (pozri 

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2002, ktorým sa 

zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným 

trestným činom, 2002/187/JHA).  Eurojust je prvým 

stálym orgánom zriadeným pre justičnú spoluprácu 

v európskom právnom prostredí a je financovaný zo 

všeobecného rozpočtu EÚ.

Eurojust je monitorovaný nezávislým Spoločným 

dozorným orgánom, ktorý zabezpečuje spracovanie 

osobných údajov v súlade s Rozhodnutím o zriadení 

Eurojustu. Prerokúva aj odvolania podané jednotlivca-

mi vo veci prístupu k osobným informáciám.

Eurojust stimuluje a zlepšuje koordináciu vyšetrovaní a 

trestných stíhaní medzi príslušnými orgánmi členských 

štátov a rozvíja spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 

v členských štátoch, a to najmä pomocou pri realizácii 

vzájomnej medzinárodnej právnej pomoci a uplatňova-

ní žiadostí o extradíciu. Eurojust každým možným spô-

sobom podporuje príslušné orgány členských štátov, 

aby sa ich vyšetrovania a trestné stíhania súvisiace s 

cezhraničnými trestnými činmi stali efektívnejšími.

Na základe žiadosti členského štátu môže Eurojust 

pomáhať pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach, ktoré 

sa týkajú príslušného členského štátu a nečlenského 

štátu, ak bola uzavretá dohoda o spolupráci alebo ak 

jestvuje zásadný záujem takúto pomoc poskytnúť.

Eurojust rieši rovnaké formy trestnej činnosti ako 

Europol, napr. terorizmus, obchodovanie s drogami, 

obchodovanie s ľuďmi, falšovanie, pranie špinavých 

peňazí, počítačová kriminalita, trestné činy proti súk-

romnému a verejnému majetku, vrátane podvodov a 

korupcie, trestné činnosti ovplyvňujúce finančné záuj-

my Európskeho spoločenstva, environmentálne trestné 

činy a účasť v zločineckých organizáciách. V prípade 

ostatných typov trestných činností môže Eurojust 

pomáhať pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach na 

požiadanie členského štátu.

Eurojust môže požiadať príslušné orgány príslušných 

členských štátov o:

— začatie vyšetrovania alebo trestného stíhania 

konkrétnych trestných  činov;

— vzájomnú koordináciu;

— uznanie toho, že niektoré krajiny sú v lepšej situ-

ácii na stíhanie trestných činov ako ostatné;

— zriadenie spoločného vyšetrovacieho tímu; alebo

— poskytnutie informácií Eurojustu, potrebných k 

plneniu jeho úloh.

Okrem toho Eurojust:

— zabezpečuje, aby sa príslušné orgány navzájom 

informovať o vyšetrovaniach a trestných stíha-

niach, o ktorých bol sám Eurojust informovaný;

— poskytuje pomoc príslušným orgánom, aby bola 

zabezpečená najlepšia možná koordinácia vyšet-

rovaní a trestných stíhaní;

— poskytuje podporu na zlepšenie spolupráce medzi 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, založenej 

najmä na analýzach Europolu;
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— spolupracuje a konzultuje s Európskou justičnou 

sieťou (EJS) a využíva a prispieva k rozvoju jej 

databázy dokumentov;

— v súlade so svojimi cieľmi sa môže pokúsiť o zlep-

šenie spolupráce a koordinácie medzi príslušnými 

orgánmi a postúpiť žiadosti o justičnú pomoc, 

ak: i) sú podané príslušným orgánom členského 

štátu; ii) sa týkajú vyšetrovania alebo trestného 

stíhania konkrétneho prípadu, vedeného dotyč-

ným orgánom a iii) si vyžadujú jeho zásah s 

cieľom vykonať koordinovanú akciu;

— môže pomôcť Europolu najmä v súvislosti s 

názormi založenými na analýzach vykonaných 

Europolom; a

— môže poskytnúť logistickú podporu, napr. pomoc 

pri prekladoch, tlmočení a organizácii koordinač-

ných stretnutí.

Eurojust s cieľom vykonať svoje úlohy udržiava privile-

gované vzťahy s EJS, Europolom, Európskym úradom 

pre boj proti podvodom (OLAF) a styčnými sudcami. 

Prostredníctvom Rady má taktiež možnosť uzatvoriť 

dohody o spolupráci s nečlenskými krajinami a medzi-

národnými organizáciami alebo orgánmi pre výmenu 

informácií alebo vyslanie pracovníkov.

Štruktúra

Eurojust pozostáva z 27 národných členov, z ktorých 

každý zastupuje jeden členský štát Európskej únie. 

Členovia sú vysielaní v súlade s príslušnými právnymi 

systémami a sú buď sudcovia, prokurátori alebo poli-

cajní dôstojníci s rovnocennými kompetenciami.

Čo sa týka štatútu, na každého národného člena sa 

vzťahujú vnútroštátne právne predpisy vysielajúceho 

členského štátu, v ktorých je stanovená aj dĺžka vyko-

návania funkcie a taktiež povaha a rozsah justičných 

právomocí pridelených národnému členovi.

Viaceré členské štáty vymenovali zástupcov a asis-

tentov, aby pomáhali a zastupovali národných členov. 

Každodennú prácu na prípadoch uľahčujú niektorým 

národným členom stážujúci národní experti (SNE), 

ktorých vysielajú vnútroštátne orgány na podporu ich 

práce na prípadoch. SNE sú súčasťou administratívy 

Eurojustu, ale úzko spolupracujú so svojimi národnými 

zastúpeniami.

Národní členovia tvoria Kolégium Eurojustu, ktoré je 

zodpovedné za organizáciu a prevádzku Eurojustu. 

Eurojust môže plniť úlohy prostredníctvom jedné-

ho alebo viacerých národných členov, alebo ako 

Kolégium.

Administratíva poskytuje podporu Kolégiu. 

Administratívny riaditeľ zodpovedá za každodennú 

správu Eurojustu a riadenie zamestnancov.

Eurojust zriadil a implementoval systém trinástich 

tímov a dvoch poradenských služieb, a to pre inter-

netovú kriminalitu a futbalové výtržníctvo. Tieto tímy 

pomáhajú národným členom čo najlepšie využiť čas, 

schopnosti a zdroje, urýchľujú rozhodovanie a prispô-

sobujú sa meniacemu sa tvaru a veľkosti organizácie. 

Táto štruktúra taktiež umožňuje členom Kolégia spolu-

pracovať na špecifických témach a otázkach v malých 

skupinách.

Tímy čerpajú zo širokého okruhu skúseností a odbor-

ných znalostí národných členov, ktoré sa využívajú pri 

ukončení prípravnej práce na vytváraní politiky a iných 

praktických otázkach. Tieto skupiny predkladajú sprá-

vy a odporúčania Kolégiu, ktoré zodpovedá za konečné 

rozhodovanie.

Skupiny sa skladajú z národných členov, asistentov a 

SNE a sú podporované členmi administratívy.

V januári 2008 bola Kolégiom schválená úloha kontakt-

ného bodu pre ochranu detí (podrobnejšie v kapitole 2).
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P R Í L O H A  2

Národné	zastúpenia

Belgicko

Michèle Coninsx je podpredsedníčkou a národnou členkou Belgicka. Je prokurátorkou. Do Pro-

Eurojustu nastúpila v marci 2001.

Bulharsko

Mariana Ilieva Lilova je národnou členkou za Bulharsko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v marci 2007. 

Česká	republika

Pavel Zeman je národným členom za českú republiku. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil 

v máji 2004.

Anna Richterová je zástupkyňou národného člena za Českú republiku. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v októbri 2008.

Alice Havliková je vyslanou národnou expertkou za Českú republiku. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v októbri 2008.

„Eurojust je zložený z jedného národného člena z kaž-

dého členského štátu, ktorý je v súlade s jeho právnym 

systémom prokurátorom, sudcom alebo policajtom s 

rovnocennou právomocou.“  

Táto kapitola sa vzťahuje na funkcie stanovené v člán-

ku 2 ods. 1 Rozhodnutia o zriadení Eurojustu. Ďalšie 

informácie o národných členoch, zástupcoch a asisten-

toch sú dostupné na našej webovej stránke na adrese 

www.eurojust.europa.eu www.eurojust.europa.eu 
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Z Eurojustu odišli v roku 2008

Jaroslava Novotná bola zástupkyňou národného člena za Českú republiku od marca 2007 do 

Septembra 2008. Bola prokurátorkou. 

Kateřina Weissová bola vyslanou národnou expertkou za Českú republiku od júna 2008 do 

septembra 2008. Bola prokurátorkou. 

Jana Zezulová bola vyslanou národnou expertkou za Českú republiku od januára 2008 do 

mája 2008. Bola prokurátorkou. 

Dánsko

Lennart Hem Lindblom je národným členom za Dánsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v septembri 2006.

Nemecko

Michael Grotz je národným členom za Nemecko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil v 

októbri 2007.

Benedikt Welfens je zástupcom národného člena za Nemecko. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v októbri 2006.
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Jörg Schröder je asistentom národného člena za Nemecko. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v januári 2008.

Veronika Keller je vyslanou národnou expertkou za Nemecko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila vo februári 2008.  

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Susanne Stotz bola asistentkou národného člena za Nemecko od januára 2005 do januára 

2008. Bola sudkyňou.

Estónsko

Raivo Sepp je podpredsedom a národným členom za Estónsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v máji 2004.

Laura Vaik je vyslanou národnou expertkou za Estónsko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v marci 2008.  

Írsko

Jarlath Spellman je národným členom za Írsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil v 

júni 2005.
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Grécko

Lampros Patsavellas je národným členom za Grécko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil 

v júni 2005.

Efstathios Tsirmpas je vyslaným národným expertom za Grécko. Je daňovým úradníkom. Do 

Eurojustu nastúpil v novembri 2008.  

Španielsko

Juan Antonio García Jabaloy je národným členom za Španielsko. Je prokurátorom. Do 

Eurojustu nastúpil v októbri 2006.

María Teresa Gálvez Díez je zástupkyňou národného člena za Španielsko od októbra 2008. 

Do júna 2008 bola vyslanou národnou expertkou. Je prokurátorkou. Do Eurojustu nastúpila v 

novembri 2003. 

Santiago García-Noblejas je vyslaným národným expertom za Španielsko. Je policajným 

dôstojníkom. Do Eurojustu nastúpil v máji 2008.

Francúzsko

Gérard Loubens je národným členom za Francúzsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil 

v auguste 2008.

Marie-José Aube-Lotte je zástupkyňou národného člena za Francúzsko. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v septembri 2006.
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Alain Grellet je zástupcom národného člena za Francúzsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v septembri 2007.

Anne Delahaie je asistentkou národného člena za Francúzsko. Je právničkou. Do Pro-Eurojustu 

nastúpila v júni 2001.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

François Falletti bol národným členom za Francúzsko do júla 2008. Bol prokurátorom. Do 

Eurojustu nastúpil v septembri 2004.

Marie-Pierre Falletti bola asistentkou národného člena za Francúzsko od septembra 2004 do 

júla 2008. Bola právničkou. 

Taliansko

Carmen Manfredda je zástupkyňou národného člena za Taliansko. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v apríli 2004.

Filippo Spiezia je zástupcom národného člena za Taliansko. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v decembri 2007.

Cristiano Ripoli je vyslaným národným expertom za Taliansko. Je policajným dôstojníkom. Do 

Eurojustu nastúpil v novembri 2007.   
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Z Eurojustu odišli v roku 2008

Cesare Martellino bol národným členom za Taliansko do júna 2008. Bol prokurátorom. Do 

Eurojustu nastúpil v júni 2002.

Cyprus

Katerina Loizou je národnou členkou za Cyprus. Je prokurátorkou. Do Eurojustu nastúpila v 

septembri 2004.

Lotyšsko

Gunãrs Bundzis je národným členom za Lotyšsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil v 

apríli 2004.

Dagmara Fokina je asistentkou národného člena za Lotyšsko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v apríli 2004.

Litva

Laima Čekelienė je národnou členkou za Litvu. Je prokurátorkou. Do Eurojustu nastúpila v 

marci 2008.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Tomas Krušna bol národným členom za Litvu do marca 2008. Bol prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v júli 2006.
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Luxembursko

Carlos Zeyen je národným členom za Luxembursko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil 

v septembri 2006.

Maďarsko

Ilona Lévai je národnou členkou za Maďarsko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu nastúpila v 

máji 2004.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Balázs Garamvölgyi bol vyslaným národným expertom za Maďarsko od júla do decembra 

2008. Bol prokurátorom.  

Malta

Donatella Frendo Dimech je národnou členkou za Maltu. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v júni 2004.

Holandsko

Arend Vast je národným členom za Holandsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil v 

októbri 2007.
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Jolien Kuitert je zástupkyňou národného člena za Holandsko. Je prokurátorkou. Bola zástup-

kyňou národného člena za Holandsko od júna 2002 do júna 2008 a do Eurojustu znovu nastú-

pila ako zástupkyňa národného člena v októbri 2008.

Thea Warmerdam je asistentkou národného člena za Holandsko. Je právnou asistentkou. Do 

Eurojustu nastúpila v apríli 2008.

Willette Smeenk je asistentkou národného člena za Holandsko. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v októbri 2008.

Rakúsko

Ursula Koller je národnou členkou za Rakúsko. Je sudkyňou. Do Eurojustu nastúpila v decem-

bri 2005.

Ulrike Kathrein je zástupkyňou národnej členky za Rakúsko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v decembri 2008.

Lisa Horvatits je asistentkou národnej členky za Rakúsko. Je právničkou. Do Eurojustu nastú-

pila v marci 2008.

Poľsko

Mariusz Skowroński je národným členom za Poľsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil 

v decembri 2005.
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Portugalsko

José Luís Lopes da Mota je predsedom a národným členom za Portugalsko. Je prokurátorom. 

Do Pro-Eurojustu nastúpil v marci 2001.  

António Luís Santos Alves je zástupcom národného člena za Portugalsko. Je prokurátorom. 

Do Eurojustu nastúpil v apríli 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra je vyslaným národným expertom za 

Portugalsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil v októbri 2007.

Rumunsko

Elena Dinu je národnou členkou za Rumunsko od januára 2007. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v septembri 2006 ako styčný prokurátor.

Slovinská republika

Malči Gabrijelčič je národnou členkou za Slovinskú republiku. Je prokurátorkou. Do Eurojustu 

nastúpila v júli 2005.

Gregor Žika Ševo je vyslaným národným expertom za Slovinskú republiku. Je sudcom. Do 

Eurojustu nastúpil v júli 2008.
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Z Eurojustu odišli v roku 2008

Jaka Brezigar bol vyslaným národným expertom za Slovinskú republiku od januára do júla 

2008. Bol sudcom. 

Slovenská republika

Ladislav Hamran je národným členom za Slovenskú republiku. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v septembri 2007.

Ladislav Majerník je vyslaným národným expertom za Slovenskú republiku. Je prokurátorom. 

Do Eurojustu nastúpil v októbri 2008.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Jana Kopernická bola vyslanou národnou expertkou za Slovenskú republiku od júna do sep-

tembra 2008. Bola prokurátorkou. 

Fínsko

Ritva Sahavirta je národnou členkou za Fínsko. Je prokurátorkou. Do Eurojustu nastúpila v 

auguste 2008.

Maarit Loimukoski bola národnou členkou za Fínsko od augusta 2004 do júla 2008 a do 

Eurojustu znovu nastúpila ako zástupkyňa národnej členky za Fínsko v auguste 2008. Je pro-

kurátorkou.  
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Kaj Björkqvist je asistentom národnej členky za Fínsko. Je policajným dôstojníkom. Do 

Eurojustu nastúpil v decembri 2008.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Taina Neira bola zástupkyňou národnej členky za Fínsko do júla 2008. Bola policajnou dôstoj-

níčkou. Do Eurojustu nastúpila v decembri 2007. 

Švédsko

Ola Laurell je národným členom za Švédsko. Je prokurátorom. Do Eurojustu nastúpil v sep-

tembri 2007.

Annette von Sydow je zástupkyňou národného člena za Švédsko. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v septembri 2005.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Leif Görts bol vyslaným národným expertom za Švédsko od januára do decembra 2008. Bol 

prokurátorom.

Spojené	kráľovstvo

Aled Williams je národným členom za Spojené kráľovstvo. Je prokurátorom. Do Eurojustu 

nastúpil v júli 2006.
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Phil Hicks je asistentom národného člena za Spojené kráľovstvo. Je prokurátorom. Do 

Eurojustu nastúpil v júni 2006.

Vincent Lunny je asistentom národného člena za Spojené kráľovstvo. Je prokurátorom. Do 

Eurojustu nastúpil v auguste 2008.

Janine Wood je vyslanou národnou expertkou za Spojené kráľovstvo. Je prokurátorkou. Do 

Eurojustu nastúpila v novembri 2008.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Lynne Barrie bola asistentkou národného člena za Spojené kráľovstvo od októbra 2007 do 

augusta 2008. Bola prokurátorkou. 

Administratívny	riaditeľ

Jacques Vos je zastupujúcim administratívnym riaditeľom od mája 2008.

Z Eurojustu odišli v roku 2008

Ernst Merz bol administratívnym riaditeľom. Z Eurojustu odišiel v máji 2008.  
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Tretie štáty v Eurojuste

Styční	prokurátori

Nórsko

Kim Sundet je styčným prokurátorom za Nórsko. Do Eurojustu nastúpil v januári 2007.

Spojené	štáty	americké

Mary Lee Warren je styčnou prokurátorkou za Spojené štáty americké. Do Eurojustu nastúpila 

v auguste 2007.
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EÚ/US seminár o dohodách medzi EÚ a USA, 

Zoetermeer, Holandsko

Strategické stretnutie o počítačovej kriminalite, 

Atény, Grécko

Marketingový seminár, York, Spojené kráľovstvo

Strategický seminár o obchodovaní s ľuďmi a 

ochrane svedkov, Portorož, Slovinsko
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