
Eurojust, Agentura Evropské unie pro justiční 
spolupráci v trestních věcech, je jedinečné 

centrum se sídlem v nizozemském Haagu, v jehož 
rámci vnitrostátní justiční orgány úzce spolupracují 
při boji proti závažné přeshraniční organizované 
trestné činnosti. Eurojust má pomoci učinit z Evropy 
bezpečnější místo. Koordinuje činnost vnitrostátních 
orgánů – z členských států EU i ze třetích zemí – při 
vyšetřování a stíhání přeshraniční trestné činnosti. 

Každý zúčastněný členský stát EU vysílá do 
Eurojustu národního člena. Národní členové tvoří 
kolegium Eurojustu, které odpovídá za operativní 
činnost agentury. Kolegium zase podporuje správa 
Eurojustu, která zahrnuje mimo jiné případové 
analytiky, právní poradce a odborníky na data. 
Prostory agentury vybudované na míru poskytují 
zabezpečené konferenční sály s možností tlumočení 

do všech jazyků EU a zasedací 
místnost určenou speciálně pro 
koordinační centra, z níž lze 
sledovat společné realizace a  
koordinovat je v reálném čase. 

Eurojust vytvořil  soudržnou 
mezinárodní síť, která poskytuje státním 
zástupcům z celé Evropské unie přístup k více než 
50 jurisdikcím po celém světě. Agentura podepsala 
dohody o spolupráci s desítkou třetích zemí, z nichž 
řada vyslala do Eurojustu styčné státní zástupce, 
kteří pracují na případech se svými protějšky 
v kolegiu. Eurojust rovněž úzce spolupracuje 
s ostatními agenturami EU a s partnery, kteří 
poskytují podporu v různých fázích v rámci trestního 
soudnictví, včetně policejních orgánů a orgánů pro 
boj proti podvodům. 

Kdo jsme

Eurojust poskytuje cílenou operativní podporu 
v různých fázích přeshraničního trestního vyšetřování 
a zajišťuje:

 ` okamžitou reakci,

 ` pohotovostní koordinační-službu, která funguje 
24 hodin denně sedm dnů v týdnu,

 ` kontakty na klíčové protějšky a 

 ` pomoc při přípravě žádostí o justiční spolupráci, 
včetně ověřených překladů.

Eurojust může navíc zajistit složité formy 
mechanismů pomoci a koordinace, které mohou 
být podle požadavků kombinovány v rámci podpory 

Co děláme   
rozsáhlých operací. Agentura může například:

 ` koordinovat souběžná vyšetřování,

 ` organizovat koordinační schůzky za účasti 
dotčených justičních a policejních orgánů,

 ̀ zřizovat a/nebo financovat společné vyšetřovací týmy, 
v jejichž rámci justiční a policejní orgány spolupracují 
při mezinárodním trestním vyšetřování, a to na 
základě právní dohody mezi dvěma či více zeměmi, a

 ` plánovat společné realizace, které jsou řízeny 
v reálném čase prostřednictvím koordinačních 
center v Eurojustu a během nichž mohou 
vnitrostátní orgány zatknout pachatele, rozbít 
organizované zločinecké skupiny a zabavit majetek.

Spolu s členskými státy a rozsáhlou sítí mezinárodních partnerů hraje Eurojust klíčovou 
úlohu při zajišťování větší bezpečnosti Evropy a spravedlnosti pro její občany.

Agentura Evropské unie 
pro justiční spolupráci v trestních věcech
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O plánech na vytvoření justičního orgánu k posílení 
spolupráce mezi vnitrostátními orgány v boji 
proti závažné přeshraniční organizované trestné 
činnosti jednali hlavy států a předsedové vlád 
evropských zemí poprvé na zasedání Evropské rady 
ve finském Tampere v roce 1999. V březnu 2001 
zahájila v Bruselu činnost prozatímní jednotka pro 
soudní spolupráci nazvaná Pro-Eurojust. Potřebu 
intenzivní mezinárodní spolupráce jednoznačně 
prokázaly teroristické útoky z 11. září. Tyto události 
urychlily zřízení Eurojustu, který byl oficiálně 
zřízen rozhodnutím Rady ze dne 28. února 2002 
jako Evropská jednotka pro soudní spolupráci. V 
roce 2003 se Eurojust přestěhoval do Haagu.

Od svého založení se Eurojust významně rozvíjel, 
stejně jako povaha a rozsah jeho činnosti. 
Rozhodnutí Rady o posílení agentury v roce 2008 
zvýšilo operativní kapacity Eurojustu a usnadnilo 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány a Eurojustem, 
jakož i ostatními partnery a třetími státy. Lisabonská 
smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009, 
výslovně zmiňovala Eurojust a vymezila jeho 
poslání , tj. „podporovat a posilovat koordinaci 

Eurojust v průběhu let
a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými 
vyšetřováním a stíháním závažné trestné činnosti, 
která se týká dvou nebo více členských států“.

V roce 2017 se Eurojust přestěhoval do nových 
prostor, účelové budovy ve středu mezinárodní zóny 
Haagu. Budova je navržena tak, aby podporovala 
poslání agentury, kterým je rozvíjet a posilovat 
justiční spolupráci. Má zvláštní operační místnost 
se zařízením pro výměnu informací a stanovení 
strategií během rozsáhlých mnohostranných 
společných realizací. Ve spodních patrech budovy 
se nachází řada soukromých zasedacích místností 
určených pro důvěrná jednání mezi členy národních 
zastoupení a externími odborníky. Místnosti 
poskytují zabezpečené, nejmodernější informační 
systémy i zařízení pro simultánní tlumočení.

Dne 12. prosince 2019 vstoupilo v platnost nařízení 
o Eurojustu, což zahájilo novou fázi rozvoje 
Eurojustu, který se stal Agenturou Evropské unie pro 
justiční spolupráci v trestních věcech. Nový právní 
základ agentury zavedl revidovanou strukturu řízení, 
politiku vnějších vztahů a režim ochrany údajů.

Shora ve směru hodinových ručiček: zasedání Evropské rady ve finském Tampere v roce 1999 (© Rada EU), budova Eurojustu v Haagu (© Corné Bastiaansen), konferenční místnost a operační místnost



V Evropské unii je dohodou o vytvoření „Pro-Eurojustu“ 
zřízen prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Eurojust přemisťuje své sídlo do 
Haagu, mezinárodního města míru 
a spravedlnosti.

prosinec 2002 – Jako samostatný útvar 
v rámci Eurojustu je zřízen sekretariát 
Evropské justiční sítě (EJS).

Jako samostatný útvar v rámci Eurojustu 
je zřízen sekretariát sítě společných 

vyšetřovacích týmů.

prosinec 2008 – Je přijato rozhodnutí 
Rady o posílení Eurojustu.

leden 2011 – Jako zvláštní útvar v rámci 
Eurojustu je zřízen sekretariát Sítě pro 
vyšetřování genocidy.

červen 2002 – Rámcovým rozhodnutím Rady jsou 
přijaty evropský zatýkací rozkaz a postupy 

předávání mezi členskými státy.

leden 2009 – Eurojust začíná poskytovat finanční 
a logistickou podporu společným vyšetřovacím 
týmům.

Eurojust a Evropská justiční síť sestavují 
týdenní aktualizace s informacemi 

o dopadu krize způsobené onemocněním 
COVID-19 na justiční spolupráci. 

květen 2020 – V Eurojustu je vytvořena pracovní 
skupina pro převaděčství migrantů, v níž 
společně působí specializovaní státní zástupci 
z různých členských států EU.

prosinec 2019 – V platnost vstupuje nové nařízení 
o Eurojustu a Eurojust se stává Agenturou EU pro 

justiční spolupráci v trestních věcech.

červen 2017 – Eurojust se stěhuje do 
nové účelové budovy v Haagu.

červen 2011 – Je iniciována pohotovostní 
koordinační služba Eurojustu, která umožňuje 

soudcům, státním zástupcům a policejním 
orgánům požádat o pomoc 24 hodin denně 

sedm dnů v týdnu.

září 2019 – Eurojust zřizuje 100. koordinační 
centrum od zavedení tohoto jedinečného nástroje 
v roce 2011.

duben 2014 – Je přijata směrnice 
o evropském vyšetřovacím  

příkazu v trestních věcech.

prosinec 2007 – Eurojust otevírá svůj tisící 
případ. 

únor 2002 – Rozhodnutím Rady je zřízen Eurojust za účelem 
posílení boje proti závažné přeshraniční trestné činnosti. červen 2002 – V rámcovém rozhodnutí EU jsou stanovena 

pravidla pro zřizování společných vyšetřovacích týmů.
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Některé klíčové okamžiky



Harmonogram vyřizování případu 
Eurojustu

Eurojust z vlastní iniciativy
na základě informací obdržených od:

 9 jiných agentur EU (jako je Europol, FRONTEX)
 9 Evropského úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF)

 9 úřadu EPPO
 9 vnitrostátních orgánů (např. v souvislosti 
s výměnou informací o terorismu, oznámením 
podle článku 21 nařízení o Eurojustu atd.)

vnitrostátní orgán
žádost o pomoc od příslušných orgánů členských 
států v souvislosti s vyšetřováním / trestním 
stíháním

úřad EPPO (jakmile zahájí činnost)
na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce 
(EPPO) v rámci jeho pravomocí

OTEVŘENÍ PŘÍPADU
Případ Eurojustu může otevřít ...
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Organizační strukturu Eurojustu tvoří kolegium, 
výkonná rada a správa. 

Kolegium odpovídá za činnost agentury a je složeno 
z národních členů z jednotlivých zúčastněných 
členských států EU. Pokud kolegium jedná ohledně 
neoperativních záležitostí, je jeho členem i zástupce 
Evropské komise. Na činnost kolegia dohlíží 
předseda a dva místopředsedové Eurojustu, jež 
jsou voleni na čtyřleté funkční období a mohou být 
zvoleni nejvýše dvakrát.

Národní členové vedou svá národní zastoupení, 
přičemž jim jsou nápomocni zástupci a asistenti, 
kteří jsou pověřeni příslušnou zemí. Národní 
zastoupení představují hlavní kontaktní místa pro 
státní zástupce a vyšetřující soudce, pokud potřebují 
pomoc při konkrétním trestním vyšetřování.

Výkonná rada napomáhá kolegiu s jeho řídicími 
pravomocemi. Výkonnou radu tvoří předseda, dva 

Struktura Eurojustu
místopředsedové, zástupce Evropské komise a další 
dva členové kolegia na základě systému dvouleté 
rotace.

V rámci správy je správní ředitel právním zástupcem 
Eurojustu a jeho správcem pro správní účely. Správní 
ředitel odpovídá za dohled na každodenní správu, 
řízení zaměstnanců a poskytování administrativní 
podpory pro usnadnění operativní činnosti 
Eurojustu. 

Úloha hostitelského orgánu

Eurojust působí jako hostitelský orgán pro čtyři 
sítě: zajišťuje sekretariát Evropské justiční sítě, 
sekretariát Sítě pro vyšetřování genocidy, sekretariát 
sítě společných vyšetřovacích týmů a Evropskou 
justiční síť pro boj proti kyberkriminalitě. Sítě 
se skládají z národních kontaktních míst nebo 
národních odborníků, kteří usnadňují justiční 
spolupráci, výměnu informací a činnost odborníků 
v členských státech. 

Eurojust spolupracuje s vnitrostátními orgány v boji 
proti celé škále závažných a složitých přeshraničních 
trestných činů týkajících se dvou či více zemí. Agen-
tura řídí reakci justičních orgánů na rostoucí hrozby 
v Evropě a umožňuje členským státům být o krok 
napřed před pachateli trestné činnosti, přičemž se 
zaměřuje především na organizované zločinecké 
skupiny. Případy, které jsou postoupeny Eurojustu, 
se často týkají více než jedné formy trestné činnosti. 

K prioritním formám trestné činnosti patří: 

 ` terorismus,
 ` kyberkriminalita,
 ` obchodování s lidmi,
 ` obchod s drogami, 
 ` trestné činy proti finančním zájmům EU, 
 ` převaděčství migrantů,
 ` trestné činy proti životnímu prostředí,
 ` praní peněz a
 ` podvody.

Prioritní oblasti trestné 
činnosti



Analyzované informace
 9 porovnávání údajů 
 9 odhalování souvislostí s jinými vyšetřováními
 9 úzká spolupráce s Europolem

Projednávané nástroje justiční spolupráce
 9 evropský zatýkací rozkaz
 9 evropský vyšetřovací příkaz
 9 žádost o vzájemnou právní pomoc
 9 příkaz k zajištění / ke konfiskaci

Projednávané problémy v oblasti spolupráce
 9 kompetenční spory
 9 souběžná řízení
 9 předání řízení
 9 přípustnost důkazů
 9 spolupráce s třetími státy

SPOLEČNÝ VYŠETŘOVACÍ TÝM
Eurojust poskytuje právní, praktickou a finanční podporu.

KOORDINAČNÍ SCHŮZKY
schůzky s vnitrostátními orgány 
(justičními a policejními) s cílem 
vypracovat další postup

KOORDINAČNÍ CENTRUM
koordinovaná realizace ve 
složitých přeshraničních případech 
podporovaná Eurojustem

RYCHLÁ REAKCE
Dotčené strany projednají 
a odsouhlasí naléhavé kroky.

Žádost může být vyřízena rychle

KOORDINOVANÁ VYŠETŘOVÁNÍ 
A STÍHÁNÍ
Zúčastněné strany případ projednají a na-
plánují soubor koordinovaných opatření.

Je zapotřebí komplexní opatření

UZAVŘENÍ PŘÍPADU EUROJUSTU
Vnitrostátní orgány pokročí ve svém 
vyšetřování/stíhání. 

Eurojustu lze podat další 
žádosti (například o podporu 
během soudního řízení).
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Případy předložené Eurojustu se týkají buď dvou, či více členských států EU, nebo členského státu EU a třetí 
země. Někdy se případy týkají trestných činů spáchaných v jednom členském státě s dopadem mimo jeho hranice. 
Eurojust nabízí členským státům své obrovské zkušenosti a odborné znalosti v oblasti justiční spolupráce, 
včetně řady nástrojů k řešení problémů, jako jsou kompetenční spory, vydávání, přípustnost důkazů a zmrazení 
a vymáhání majetku. Jelikož Eurojust zahrnuje orgány ze všech členských států a z různých třetích zemí, může 
reagovat na žádosti rychle a někdy může pomoci vyřešit případ v řádu hodin. 

Pokud se národní člen rozhodne zaregistrovat případ u Eurojustu, sejde se kolegium, aby rozhodlo, kteří národní 
členové v Eurojustu by měli být zapojeni. Národní člen (nebo jeho zástupce či asistent) má případ i nadále pod 
kontrolou, zatímco Eurojust může poskytnout poradenství a pomoc při koordinaci a uplatňování evropských 
nástrojů justiční spolupráce. 

Jakmile Eurojust případ otevře, lze uspořádat následné schůzky na podporu výměny informací mezi dotčenými 
zeměmi, k projednání příslušných právních otázek a vydání doporučení příslušným vnitrostátním orgánům 
ohledně dalších kroků (pokud jde o možnost otevření případů, viz Harmonogram vyřizování případu Eurojustu). 

Předložení případu Eurojustu
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Eurojust je nápomocen při široké škále vyšetřování. 
Každý případ je jiný a vyžaduje individuální přístup. 
Státní zástupci musí často jednat bezodkladně, aby našli 
a zadrželi podezřelé osoby. V těchto případech mohou 
vnitrostátní orgány využít jedinečné pohotovostní 
služby Eurojustu, například usnadnění rychlého výkonu 
evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zajištění 
majetku nebo získání důkazů s využitím evropského 
vyšetřovacího příkazu. Jindy vyšetřování probíhá pomalu 
a metodicky, trvá měsíce či dokonce roky a zahrnuje 
pečlivé plánování, koordinaci a diskuse, přičemž Eurojust 
hraje úlohu koordinátora. Čtyřmi hlavními způsoby 
podpory, které Eurojust poskytuje, jsou společné 
vyšetřovací týmy, nástroje EU pro justiční spolupráci, 
koordinační schůzky a koordinační centra.

Společné vyšetřovací týmy

Společné vyšetřovací týmy představují nejvy-
spělejší nástroj v rámci mezinárodní spo-
lupráce v trestních věcech. Jedná se o týmy, 
v jejichž rámci soudci, státní zástupci a poli-

cisté spolupracují při mezinárodním trestním vyšetřování 
na základě právní dohody mezi dvěma či více zeměmi 
po stanovenou dobu.  Eurojust je zemím nápomocen při 
zřizování a fungování společných vyšetřovacích týmů od 
roku 2009. Agentura pořádá schůzky se členy společných 
vyšetřovacích týmů a často zajišťuje překladatelské a tlu-
močnické služby. Stejně důležité je to, že Eurojust může 
společným vyšetřovacím týmům poskytovat finanční 
a logistickou podporu, aby snížil zátěž státních rozpočtů 
při řešení mezinárodních případů.

Hlavní nástroje při vyšetřování

Co je evropský zatýkací rozkaz?

Evropský zatýkací rozkaz platný ve všech členských 
státech EU se používá k zatčení osob podezřelých z trestné 
činnosti nebo odsouzených osob a jejich předání vydávají-
címu státu za účelem jejich trestního stíhání nebo výkonu 
trestu. Eurojust hraje klíčovou úlohu při lepším uplatňo-
vání evropského zatýkacího rozkazu, včetně odstraňování 
právních a praktických překážek. Eurojust může usnadnit 
předání a včasný výkon evropských zatýkacích rozkazů, 
koordinovat je a vydávat doporučení ohledně protichůd-
ných evropských zatýkacích rozkazů, napomáhat při 
problémech s předáváním, objasnit rozdíly ve vnitro-
státních právních předpisech v souvislosti s evropskými 
zatýkacími rozkazy a pomoci vnitrostátním orgánům při 
řešení mnoha jiných otázek. 

Co je evropský vyšetřovací příkaz?

Evropský vyšetřovací příkaz stanoví jednoznačný postup 
spolupráce mezi justičními orgány v různých členských 
státech při shromažďování a zajištění důkazů, např. prová-
dění prohlídek a výslechů, získávání informací o bankov-
ních operacích a jiných finančních transakcích, odposlech 
komunikací a dočasné předávání osob ve vazbě. Eurojust 
může poskytnout pomoc při řešení problémů souvisejí-
cích se čtyřmi hlavními fázemi životního cyklu evropského 
vyšetřovacího příkazu (fáze vydání příkazu, jeho předání, 
uznání a výkonu). Agentura může rovněž vydávat doporu-
čení k otázkám týkajícím se oblasti působnosti směrnice 
o evropském vyšetřovacím příkazu a jejího používání ve 
vztahu k jiným současně existujícím právním nástrojům, 
příslušných orgánů, obsahu, formy a jazyka evropského 
vyšetřovacího příkazu a používání konkrétních vyšetřova-
cích úkonů.

Eurojust podporuje společné vyšetřovací týmy:

 ` posouzením vhodnosti daného případu pro 
vytvoření společného vyšetřovacího týmu, 

 ` poskytnutím pomoci při vypracování dohody 
o společném vyšetřovacím týmu,

 ` poskytováním právní a praktické podpory 
během celé doby existence společného 
vyšetřovacího týmu, včetně podpory 
společných operací (koordinační centra),

 ̀ koordinací strategií v oblasti vyšetřování a stíhání a
 ` poskytováním finanční a logistické podpory 

při cestách, tlumočení, předávání důkazů a vy-
půjčování vybavení.

Pomoc při používání 
nástrojů EU pro justiční spolupráci

Nástroje jako evropský zatýkací rozkaz 
a evropský vyšetřovací příkaz velkou měrou 
usnadňují spolupráci v přeshraničních 
případech. Aby se však maximalizoval 

potenciál těchto nástrojů, musí být vnitrostátní orgány 
schopny se rychle vzájemně kontaktovat a jednoznačně 
komunikovat různými jazyky a v rámci různých 
jurisdikcí. Eurojust umožňuje dotčeným státům využívat 
tyto nástroje co nejlépe tím, že působí jako koordinátor. 
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           Jelikož počet přeshraničních trestných činů bohužel roste, je Eurojust žádán o pomoc ve stále  
větším počtu rozsáhlých a složitých případů. Tato situace vede k vyššímu počtu mezinárodních realizací 
ze strany justičních orgánů, jež musíme koordinovat v reálném čase. Po zřízení koordinačního centra 
v  Eurojustu můžeme poskytnout pomoc neprodleně a  zajistit, aby byla opatření přijata současně, 
z čehož budou mít prospěch justiční orgány a policie ve všech zúčastněných zemích, zatímco individuální 

opatření jednotlivých členských států a třetích zemí by měla méně působivé výsledky.

– předseda Eurojustu Ladislav Hamran –

Koordinační centra

Na podporu rozsáhlých operací zaměřujících 
se na přeshraniční trestnou činnost nabízí 
Eurojust jedinečný nástroj – koordinační 
centrum. Hlavním faktorem úspěchu 

koordinačních center je schopnost provádět opatření, 
jako je zatčení, prohlídky, zajištění důkazů, výslechy 
(případných) podezřelých osob a svědků a zmrazení 
majetku, současně. Tyto společné realizace se často 
uskutečňují v několika členských státech současně, což 
pachatelům trestné činnosti znemožňuje varovat své 
sítě. 

Během společné realizace mají účastníci koordinačního 
centra přístup ke zvláštním, zabezpečeným 
komunikačním kanálům. Na základě informací 
získaných od dotčených orgánů koordinační centrum 
pravidelně informuje o pokroku operací, které se konají 
na místní úrovni. 

Tyto informace umožňují dotčeným orgánům 
přizpůsobit své strategie na místě v reakci na měnící 
se situaci. Může být například zapotřebí dodatečný 
evropský vyšetřovací příkaz k prohlídce na adrese, která 
byla odhalena teprve během realizace. Účastníci musí 
být připraveni na nepředvídané události a musí být 
schopni reagovat rychle.

V září 2019 zřídil Eurojust 100. koordinační centrum. 
Tento milník a výsledky, jichž koordinační centra 
v průběhu let dosáhla, dokládají užitečnost tohoto 
nástroje a jeho rostoucí úlohu v justiční spolupráci. 

Národní zastoupení a pověření analytici a poradci 
v Eurojustu pracující v týmu s vnitrostátními orgány 
pomáhají vytvořit vhodné podmínky pro koordinaci 
složitých a rychle se vyvíjejících přeshraničních operací.

Koordinační schůzky

Koordinační schůzky jsou v Eurojustu často 
využívaným operativním nástrojem, který 
umožňuje setkání justičních a policejních 
orgánů z členských států a v některých 

případech i ze třetích zemí. Účastníci si vyměňují 
informace a řeší právní otázky, jako jsou kompetenční 
spory a předání řízení. Mohou se dohodnout rovněž 
na dalších krocích v rámci vyšetřování, naplánovat 
společné realizace a projednat možnosti společného 
vyšetřovacího týmu.

Eurojust hraje na těchto schůzkách úlohu koordinátora. 
Má specializovaný tým pracovníků pro justiční 
spolupráci, kteří mohou poskytovat právní poradenství, 
analýzu a operativní pomoc. 

Eurojust poskytuje rovněž zařízení a úhradu nákladů 
účastníků těchto schůzek na ubytování a cestu. 
Během koordinační schůzky jsou k dispozici služby 
simultánního tlumočení, a to i v případě, koná-li se 
koordinační schůzka prostřednictvím videokonference. 

© Eurojust



Eurojust: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

8

První koordinační centrum Eurojustu, které bylo 
realizováno v únoru 2011, se týkalo ukončení 
převaděčství migrantů zločineckou sítí působící v šesti 
zemích. Eurojust byl požádán o zprostředkování 
žádostí o vzájemnou právní pomoc určených dotčeným 
členským státům a koordinaci vyšetřování a stíhání, 
jakož i současných realizací proti organizované 
zločinecké skupině v dalších pěti zemích. Poté, co byl 
Eurojust nápomocen při rozsáhlých přípravách, včetně 
organizace koordinační schůzky za účelem schválení 
strategie pro souběžné realizace v sedmi městech, 
bylo zřízeno koordinační centrum. Zatčeno bylo 

Koordinační centra v akci
35 podezřelých osob napomáhajících trestné činnosti 
a zadrženo bylo 38 přistěhovalců.

V září 2019 bylo v Eurojustu zřízeno 100. koordinační 
centrum v souvislosti s vyvrcholením složitého 
technického vyšetřování organizované zločinecké 
skupiny podílející se na obrovském podvodu 
týkajícím se placené televize a rozsáhlém porušování 
autorských práv v oblasti audiovizuální tvorby. 
Společná realizace zahrnovala šest zemí. Identifikováno 
bylo 22 podezřelých osob a odpojeno bylo více než 
200 serverů. Po úspěšném výsledku koordinačního 
centra následovala tisková konference v Eurojustu. 

 Fotografie © Eurojust; Rada EU
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EncroChat (2020) Prostřednictvím společného vyšetřovacího týmu se francouzským a nizozemským policejním 
a justičním orgánům ve spolupráci s Europolem a Eurojustem podařilo rozbít síť EncroChat, šifrovanou telefonní 
síť, kterou v hojné míře používají zločinecké sítě. Měsíce trvající vyšetřování umožnilo zadržet, sdílet a analyzovat 
miliony zpráv, které si pachatelé trestné činnosti vyměnili při plánování závažné trestné činnosti. Informace se 
již využívají v řadě probíhajících trestních vyšetřování a budou blíže analyzovány jako zdroj jedinečných údajů 
o nevídaném objemu nových důkazů k důkladnému zabývání se organizovanými zločineckými sítěmi. Eurojust 
významně usnadnil justiční spolupráci vytvořením společného vyšetřovacího týmu a rozsáhlým využíváním 
evropských nástrojů justiční spolupráce, jako jsou evropské vyšetřovací příkazy, jichž bylo v řadě zemí vydáno více 
než sto. Během vyšetřování uspořádali členové společného vyšetřovacího týmu v Eurojustu pět koordinačních 
schůzek, na nichž se všechny zúčastněné strany sešly v bezpečném prostředí, byla určena souběžná nebo související 
vyšetřování, rozhodnuto o nejvhodnějším rámci spolupráce a vyřešeny případné kompetenční spory.

Vzorové případy

Operace Pollino (2018) Operace Pollino představovala 
doposud největší koordinovaný zákrok proti mafii 
„Ndrangheta“ v Evropě. Vyšetřování trvalo čtyři roky. 
Vnitrostátní orgány veškeré poznatky spojily za účelem 
vypracování společné strategie pro řešení složité trestné 
činnosti. Synchronizované realizace stovek policistů 
sledované v reálném čase z koordinačního centra 
v Eurojustu vedly k odhalení téměř 4 000 kg kokainu 
a velkého množství jiných drog, zabavení 2 milionů EUR 
a zatčení 84 osob.

Rychlé zatčení ostře sledované osoby z Is-
lámského státu (2019) Koordinace rychlého 
zásahu maďarských a belgických orgánů ze 
strany Eurojustu vedla k zatčení vracejícího se 
zahraničního teroristického bojovníka pode-
zřelého z aktivní účasti na vraždě dvaceti osob 
v Sýrii. Výměna zásadních dokumentů a překlad 
a sdílení informací mezi Maďarskem a Belgií 
24 hodin denně sedm dnů v týdnu prostřednic-
tvím Eurojustu vedly k jeho zatčení kvůli pode-
zření ze spáchání teroristických trestných činů. 

Koordinovaná zatčení podezřelých členů převaděčské sítě (2020) V důsledku přeshraničního 
vyšetřování s podporou Eurojustu a Europolu zatkly belgické a francouzské orgány 26 podezřelých 
členů významné převaděčské skupiny, která se zaměřovala zejména na asijské uprchlíky. Po objevení 
39 mrtvých vietnamských státních příslušníků v chladírenském přívěsu v Essexu ve Spojeném království 
v říjnu 2019 byl vytvořen společný vyšetřovací tým mezi Belgií, Irskem, Francií, Spojeným královstvím, 
Eurojustem a Europolem. Justiční a policejní orgány od té doby v rámci společného vyšetřovacího týmu úzce 
spolupracovaly na zmapování údajné činnosti organizované zločinecké skupiny a určení možnosti zjištění 
souvislostí s probíhajícími regionálními a místními vyšetřováními týkajícími se převaděčství migrantů. 
Eurojust podporoval společný vyšetřovací tým, šest zvláštních koordinačních schůzek a organizaci 
koordinačního centra pro společnou realizaci, což umožnilo koordinaci operace v reálném čase.
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Umožnění přístupu k jurisdikcím na celém světě
Pachatelé trestné činnosti překračují vnitřní i vnější 
hranice EU. Mimoto trvale roste poptávka po 
operativní podpoře při řešení závažné přeshraniční 
trestné činnosti, přičemž se celkový počet případů 
ze třetích zemí každý rok zvyšuje o více než 20 %. 
Úzká spolupráce se třetími státy má proto zásadní 
význam při řešení výzev, které vyvstávají u složitějších 
trestných činů vyplývajících z globalizace a digitalizace, 
zejména v oblasti nelegální migrace, nedovoleného 
obchodu a boje proti terorismu. 

Jako subjekt usnadňující přeshraniční justiční 
spolupráci hraje Eurojust klíčovou úlohu v rámci 
podpory efektivních a dlouhodobých pracovních 
vztahů mezi vnitrostátními orgány v členských státech 
a třetích zemích. Dohody agentury o spolupráci 
a síť více než 50 kontaktních míst umožňují přístup 
k trestním jurisdikcím po celém světě. 

Dohody o spolupráci jsou nejpokročilejší formou 
spolupráce se třetími zeměmi. Umožňují systematickou 
výměnu operativních informací včetně osobních 
údajů, jež má pro vnitrostátní orgány zásadní význam 

v zájmu úspěšného stíhání pachatelů trestné činnosti 
v případech, které se týkají třetích zemí. Eurojust 
podepsal dvanáct dohod o spolupráci se třetími 
zeměmi, z nichž osm vyslalo do Eurojustu styčného 
státního zástupce. Styční státní zástupci pracují 
společně se svými kolegy z členských států a mají plný 
přístup k operativním nástrojům agentury. Nařízení 
o Eurojustu, které vstoupilo v platnost v prosinci 
2019, přeměnilo politiku vnějších vztahů Eurojustu. 
Agentura nyní úzce spolupracuje s Evropskou 
komisí na vypracování čtyřletých strategií k zvýšení 
mezinárodního dosahu.

Agentura udržuje úzké kontakty s hlavními aktéry 
v institucionální struktuře Evropské unie, včetně 
Komise, příslušných pracovních skupin Rady, výboru 
LIBE Evropského parlamentu a Evropské služby 
pro vnější činnost. Eurojust spolupracuje také 
s ostatními agenturami EU, které podporují různé 
fáze v rámci trestního soudnictví, jako je Europol, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO), Evropská síť 
pro justiční vzdělávání a Frontex. 

Kontaktní místa

 Síť justičních kontaktních míst Eurojustu 
zahrnuje více než 50 třetích států.

Styční státní
zástupci

vyslaní do Eurojustu
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