
Eurojust, Agentúra Európskej únie pre justičnú 
spoluprácu v trestných veciach, je jedinečné 

centrum so sídlom v Haagu v Holandsku, kde ná-
rodné súdne orgány úzko spolupracujú v boji proti 
závažnej organizovanej cezhraničnej trestnej činnos-
ti. Úlohou Eurojustu je prispieť k tomu, aby sa 
Európa stala bezpečnejším miestom koordináciou 
práce národných orgánov – z členských štátov EÚ, 
ako aj tretích štátov – pri vyšetrovaní a trestnom 
stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti. 

Každý zúčastnený členský štát EÚ do Eurojustu 
vysiela národného člena. Národní členovia tvoria 
kolégium Eurojustu, ktoré je zodpovedné za ope-
račnú prácu agentúry. Kolégium zasa podporuje 
administratíva Eurojustu, ktorú okrem iných tvoria 
prípadoví analytici, právni poradcovia a odborníci 
na údaje. Budova agentúry postavená na zákazku po-
skytuje bezpečné zasadacie priestory s možnosťami 

tlmočenia do všetkých jazykov 
EÚ a zasadaciu miestnosť oso-
bitne vyvinutú pre koordinačné 
centrá, z ktorej možno v reálnom 
čase monitorovať a koordinovať 
spoločné akčné dni. 

Eurojust vytvoril súdržnú medzinárodnú sieť, 
ktorá poskytuje prokurátorom v celej Európskej únii 
prístup k viac ako 50 jurisdikciám na celom svete. 
Agentúra podpísala dohody o spolupráci s tuctom 
štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, pričom niektoré z nich 
vyslali do Eurojustu styčných prokurátorov, aby pra-
covali na prípadoch so svojimi partnermi v kolégiu. 
Eurojust úzko spolupracuje aj s ostatnými agentú-
rami EÚ a partnermi, ktorí podporujú rôzne fázy 
reťazca trestného súdnictva vrátane orgánov presa-
dzovania práva a orgánov na boj proti podvodom. 

Kto sme

Eurojust ponúka operačnú podporu šitú na mieru 
v rôznych fázach cezhraničného vyšetrovania trest-
ných činov, pričom poskytuje:

 ` rýchle odpovede,

 ` službu pohotovostnej koordinácie, ktorá je do-
stupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni,

 ` prepojenia na kľúčových partnerov a 

 ` pomoc pri príprave žiadostí o justičnú spoluprá-
cu vrátane úradných prekladov.

Okrem toho Eurojust dokáže poskytnúť komplex-
né formy pomoci a koordinačné mechanizmy, 
ktoré je možné podľa potreby kombinovať na za-
bezpečenie podpory pre hlavné operácie. Agentúra 
napríklad môže:

Čo robíme   

 ` koordinovať súbežné vyšetrovania,

 ` organizovať koordinačné stretnutia s dotknutý-
mi súdnymi orgánmi a orgánmi presadzovania 
práva,

 ` zriadiť a/alebo financovať spoločné vyšetrovacie 
tímy (SVT), v ktorých súdne orgány a orgány pre-
sadzovania práva spolupracujú na nadnárodnom 
vyšetrovaní trestných činov na základe právnej 
dohody medzi dvoma alebo viacerými krajinami, 
a

 ` plánovať spoločné akčné dni riadené v reálnom 
čase prostredníctvom koordinačných centier 
v Eurojuste, počas ktorých môžu národné orgány 
zatknúť páchateľov, rozložiť skupiny organizova-
nej trestnej činnosti a zaistiť majetok.

Eurojust spolu s členskými štátmi a rozsiahlou sieťou medzinárodných partnerov zohráva kľúčovú 
úlohu pri zvyšovaní bezpečnosti Európy a zabezpečovaní spravodlivosti pre jej občanov.

Agentúra Európskej únie 
pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
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Plány na vytvorenie súdneho orgánu na posilnenie 
spolupráce medzi národnými orgánmi v boji proti 
závažnej organizovanej cezhraničnej trestnej čin-
nosti boli prvýkrát predmetom diskusie vedúcich 
predstaviteľov z Európy na zasadnutí Európskej rady 
v Tampere vo Fínsku v roku 1999. Dočasná jednot-
ka pre justičnú spoluprácu s názvom Pro-Eurojust 
začala svoju činnosť v Bruseli v marci 2001. Tero-
ristické útoky z 11. septembra v Spojených štátoch 
jasne poukázali na potrebu intenzívnejšej medzi-
národnej spolupráce. Tieto udalosti urýchlili vývoj 
Eurojustu, ktorý bol formálne založený rozhodnutím 
Rady z 28. februára 2002 ako Európska jednotka 
pre justičnú spoluprácu. Eurojust bol v roku 2003 
presťahovaný do Haagu.

Eurojust od jeho založenia prešiel výrazným vývo-
jom, rovnako ako aj podstata a rozsah jeho práce. 
Rozhodnutie Rady z roku 2008 posilniť agentúru 
zlepšilo operačné kapacity Eurojustu a uľahčilo 
spoluprácu medzi národnými orgánmi a Eurojus-
tom, ako aj inými partnermi a tretími štátmi. V Li-
sabonskej zmluve, ktorá nadobudla účinnosť v roku 
2009, sa Eurojust výslovne spomína a vymedzuje 
jeho poslanie „podporovať a posilňovať koordináciu 
a spoluprácu medzi národnými orgánmi zodpoved-

Eurojust v priebehu rokov
nými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej 
činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých člen-
ských štátov“.

V roku 2017 bol Eurojust presťahovaný do svojich 
nových priestorov v špecializovanom zariadení 
v srdci medzinárodnej zóny v Haagu. Budova je 
určená na podporu poslania agentúry rozvíjať a po-
silňovať justičnú spoluprácu. Obsahuje vyhradenú 
operačnú miestnosť so zariadeniami na výmenu 
informácií a definovanie stratégií počas rozsiahlych 
multilaterálnych spoločných aktivít. Na dolných 
podlažiach budovy sa nachádza niekoľko súkrom-
ných zasadacích miestností navrhnutých tak, aby 
umožňovali dôverné rozhovory medzi členmi národ-
ných zastúpení a externými odborníkmi. Miestnosti 
ponúkajú bezpečné najmodernejšie IT systémy, ako 
aj zariadenia na simultánne tlmočenie.

Dňa 12. decembra 2019 nadobudlo účinnosť na-
riadenie o Eurojuste, ktorým sa zaviedla nová fáza 
vývoja Eurojustu, keďže sa stal Agentúrou Európskej 
únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach. 
Nový právny základ agentúry zaviedol revidovanú 
štruktúru riadenia, politiku vonkajších vzťahov a re-
žim ochrany údajov.

V smere hodinových ručičiek zhora: zasadnutie Európskej rady v roku 1999 v Tampere, FI (© Rada EÚ), budova Eurojustu v Haagu (© Corné Bastiaansen), konferenčná miestnosť a operačná 
miestnosť



Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je založený 
Európskou úniou spolu s dohodou o vytvorení jednotky 

„Pro-Eurojust“

Sídlo Eurojustu sa sťahuje do Haagu, 
medzinárodného mesta mieru 
a spravodlivosti

12/2002 – Sekretariát Európskej 
justičnej siete je založený ako 
samostatná jednotka v rámci Eurojustu

Sekretariát siete SVT je založený ako 
samostatná jednotka v rámci Eurojustu

12/2008 – Rozhodnutie Rady o posilnení 
Eurojustuje prijaté

01/2011 – Sekretariát siete pre vyšetrovanie 
genocídy je založený ako samostatná jednotka 
v rámci Eurojustu

06/2002 – Európsky zatýkací rozkaz a postupy 
odovzdávania osôb medzi členskými štátmi sú 

prijaté rámcovým rozhodnutím Rady

01/2009 – Eurojust začína poskytovaťfinančnú 
a logistickú podporu pre spoločné vyšetrovacie 
tímy

Eurojust a Európska justičná sieť 
zhromažďujú a porovnávajú týždenné 
aktualizácie o vplyve krízy COVID-19 

na justičnú spoluprácu 

05/2020 – Pracovná skupina zameraná 
na prevádzačstvo migrantov bola spustená 
v Eurojuste, v rámci čoho sa spojili odborní 
prokurátori z členských štátov EÚ

12/2019 – Nové nariadenie o Eurojuste 
nadobúda účinnosť, čím sa Eurojust stáva 

Agentúrou EÚ pre justičnú spoluprácu 
v trestných veciach

06/2017 – Eurojust sa sťahuje do 
nových špecializovaných priestorov 
v Haagu

06/2011 – Spúšťa sa služba pohotovostnej 
koordinácie Eurojustu, čo sudcom, 

prokurátorom a orgánom presadzovania 
práva umožňuje žiadať o pomoc 24 hodín 

denne 7 dní v týždni

09/2019 – Eurojust organizuje svoje100. 
koordinačné centrum od založenia tohto 
jedinečného nástroja v roku 2011

04/2014 – Smernica o európskom 
vyšetrovacom príkaze v trestných 

veciach je prijatá

12/2007 – Eurojust otvára svoj 1 000. 
prípad 

02/2002 – Eurojust je zriadený rozhodnutím Rady 
na podporu boja proti závažnej cezhraničnej trestnej 

činnosti

06/2002 – Pravidlá zriaďovania spoločných 
vyšetrovacích tímov sú stanovené v rámcovom 
rozhodnutí EÚ
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Niektoré kľúčové momenty



Priebeh prípadu Eurojustu

Na základe vlastnej iniciatívy
Na základe informácií prijatých od:

 9 iných agentúr EÚ (napr. Europol, FRONTEX)
 9 Európskeho úradu pre boj proti podvodom 
(OLAF)

 9 Európskej prokuratúry
 9 národných orgánov (napr. z oblasti výmeny 
informácií o terorizme, oznámení podľa 
článku 21 nariadenia o Eurojuste atď.)

Národný orgán
Žiadosť od príslušných orgánov v členských 
štátoch o pomoc pri ich vyšetrovaniach/stíhaní

Európska prokuratúra (až začne pôsobiť)
Na žiadosť Európskej prokuratúry v rámci jej 
právomocí

OTVORENIE PRÍPADU
Prípad Eurojustu môže začať...
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Organizačná štruktúra Eurojustu pozostáva z kolé-
gia, výkonnej rady a administratívy. 

Kolégium je zodpovedné za činnosť agentúry 
a skladá sa z národného člena z každého zúčastne-
ného členského štátu EÚ. Ak kolégium koná v iných 
ako operačných záležitostiach, členom je aj zástupca 
Európskej komisie. Na kolégium dohliada predseda 
Eurojustu a dvaja podpredsedovia, z ktorých každý 
je volený na najviac dve funkčné obdobia, z ktorých 
každé trvá štyri roky.

Národní členovia vedú svoje národné zastúpenia 
s podporou zástupcov a asistentov, ktorí sú delego-
vaní zo svojich krajín. Zastúpenia sú hlavným kon-
taktným miestom pre prokurátorov a vyšetrujúcich 
sudcov, ak potrebujú pomoc pri konkrétnom vyšet-
rovaní trestných činov.

Výkonná rada pomáha kolégiu pri výkone riadiacich 
funkcií. Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov, 
zástupcu Európskej komisie a dvoch ďalších členov 
kolégia v rámci dvojročného rotačného systému.

Zriadenie Eurojustu

V rámci správy je administratívny riaditeľ právnym 
zástupcom Eurojustu a jeho správcom na adminis-
tratívne účely. Administratívny riaditeľ je zodpoved-
ný za dohľad nad každodennou správou, riadenie 
zamestnancov a poskytovanie administratívnej 
podpory na uľahčenie operačnej práce Eurojustu. 

Hostiteľská úloha

Eurojust je hostiteľom štyroch sietí: sekretariát 
Európskej justičnej siete, sekretariát siete pre vyšet-
rovanie genocídy, sekretariát siete SVT a Európska 
justičná sieť na boj proti počítačovej kriminalite. Tie-
to siete pozostávajú z národných kontaktných miest 
alebo národných expertov, ktorí uľahčujú justičnú 
spoluprácu, výmenu informácií a prácu odborníkov 
v členských štátoch. 

Eurojust spolupracuje s národnými orgánmi v boji 
proti širokej škále závažných a zložitých cezhranič-
ných trestných činov, ktoré sa týkajú dvoch alebo 
viacerých krajín. Táto agentúra vedie súdnu reakciu 
na rastúce hrozby v Európe, čo členským štátom 
umožňuje mať náskok pred zločincami, pričom sa 
zameriava najmä na organizované zločinecké sku-
piny. Prípady podané Eurojustu sa často týkajú viac 
ako jedného druhu trestnej činnosti. 

Ide o tieto prioritné druhy trestných činov: 

 ` Terorizmus
 ` Počítačová kriminalita
 ` Obchodovanie s ľuďmi
 ` Obchodovanie s drogami 
 ` Trestné činy proti finančným záujmom EÚ 
 ` Prevádzačstvo migrantov
 ` Trestné činy proti životnému prostrediu
 ` Pranie špinavých peňazí
 ` Podvodná činnosť a podvody

Prioritné druhy 
trestných činov



Analyzované informácie
 9 Porovnanie údajov 
 9 Identifikácia súvislostí s inými vyšetrovaniami
 9 Úzka spolupráca s Europolom

Diskutované nástroje justičnej spolupráce
 9 Európsky zatýkací rozkaz (EZR)
 9 Európsky vyšetrovací príkaz (EVP)
 9 Žiadosť o vzájomnú právnu pomoc (VPP)
 9 Príkaz na zaistenie/konfiškáciu

Riešené otázky spolupráce
 9 Konflikty jurisdikcií
 9 Súbežné konania
 9 Odovzdanie konania
 9 Prípustnosť dôkazov
 9 Spolupráca s tretími štátmi

SPOLOČNÝ VYŠETROVACÍ TÍM (SVT)
Eurojust poskytuje právnu, praktickú a finančnú podporu

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA
Stretnutia s národnými orgánmi 
(súdnymi orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva) s cieľom 
pripraviť ďalší postup

KOORDINAČNÉ CENTRUM
Koordinovaný akčný deň 
v zložitých cezhraničných 
prípadoch s podporou 
Eurojustu

RÝCHLA REAKCIA
Zúčastnené strany prediskutujú 
a schvália naliehavé kroky

Žiadosť je možné rýchlo vyriešiť

KOORDINOVANÉ VYŠETROVANIA 
A STÍHANIA
Zúčastnené strany prediskutujú 
prípad a naplánujú súbor koordinova-
ných opatrení

Treba prijať komplexné opatrenia

UZAVRETIE PRÍPADU EUROJUSTU
Národné orgány pokračujú v ich 
vyšetrovaní/stíhaní 

Ďalšie žiadosti je možné 
predložiť Eurojustu (napr. 
podpora vo fáze súdneho 
konania)
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Prípady podané Eurojustu, ktoré sa týkajú buď dvoch, alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo členské-
ho štátu a štátu mimo EÚ. Prípady sa niekedy týkajú trestných činov spáchaných v jednom členskom štáte, 
pričom ich následky presahujú jeho hranice. Eurojust ponúka členským štátom svoje rozsiahle skúsenosti 
a odborné znalosti v oblasti justičnej spolupráce vrátane celého radu nástrojov na riešenie problémov, ako sú 
konflikty jurisdikcií, vydávanie osôb, prípustnosť dôkazov a zaistenie a vymáhanie majetku. Keďže Eurojust 
pracuje s orgánmi zo všetkých členských štátov a rôznych tretích štátov, môže rýchlo reagovať na žiadosti 
a niekedy pomôcť vyriešiť prípad v priebehu niekoľkých hodín. 

Ak sa národný člen rozhodne predložiť žiadosť o registráciu prípadu v Eurojuste, kolégium sa stretne s cie-
ľom určiť, ktorí národní členovia Eurojustu by sa mali zapojiť. Národný člen (prípadne jeho zástupcovia 
a asistenti) má naďalej kontrolu nad prípadom, zatiaľ čo Eurojust môže poskytovať poradenstvo a pomoc 
s koordináciou a uplatňovaním európskych právnych nástrojov a pomôcok. 

Po tom, ako sa prípad v Eurojuste otvorí, možno zorganizovať ďalšie stretnutie na podporu výmeny informá-
cií medzi zúčastnenými krajinami, diskusiu o príslušných právnych otázkach a poskytnutie rád príslušným 
národným orgánom o ďalších krokoch (pozri Priebeh prípadu Eurojustu v ktorom zistíte, ako sa prípady môžu 
vyvíjať v čase). 

Podanie prípadu Eurojustu
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Eurojust poskytuje pomoc v širokej škále vyšetrova-
ní. Každý prípad je iný a vyžaduje si osobitný prí-
stup. Prokurátori musia často konať okamžite, aby 
našli a zadržali podozrivých. V takýchto prípadoch 
sa národné orgány môžu spoľahnúť na jedinečné 
pohotovostné služby Eurojustu, napríklad uľahčením 
rýchleho vydania európskeho zatýkacieho rozkazu 
(EZR), príkazu na zaistenie alebo získanie dôkazov 
pomocou európskeho vyšetrovacieho príkazu (EVP). 
Inokedy sa vyšetrovanie buduje pomaly a metodic-
ky a zahŕňa mesiace či dokonca roky starostlivého 
plánovania, koordinácie a rokovania, pričom Eu-
rojust zohráva koordinačnú úlohu. Štyri kľúčové 
prostriedky na podporu poskytovanú Eurojustom 
sú spoločné vyšetrovacie tímy, nástroje justičnej 
spolupráce EÚ, koordinačné stretnutia a koordi-
načné centrá.

Spoločné vyšetrovacie tímy (SVT)

SVT sú najrozvinutejším nástrojom 
medzinárodnej spolupráce v trestných 
veciach. Ide o tímy, v ktorých sudcovia, 
prokurátori a orgány presadzovania 

práva spolupracujú na nadnárodnom vyšetrovaní 
trestných činov na základe právnej dohody medzi 
dvoma alebo viacerými krajinami počas pevne stano-
veného obdobia.  Eurojust pomáha krajinám zria-
ďovať a prevádzkovať SVT od roku 2009. Agentúra 
organizuje stretnutia s členmi SVT, často s pomocou 
prekladateľských a tlmočníckych služieb. Rovnako 
dôležité je, že Eurojust môže SVT poskytovať finanč-
nú a logistickú podporu, aby sa zmiernilo zaťaženie 
vnútroštátnych rozpočtov pri riešení nadnárodných 
prípadov.

Hlavné nástroje pri vyšetrovaní

Čo je to európsky zatýkací rozkaz?

Európsky zatýkací rozkaz, ktorý je platný vo 
všetkých členských štátoch EÚ, sa používa na za-
držiavanie a vydávanie osôb podozrivých z trest-
nej činnosti alebo odsúdených osôb do štátu, 
ktorý ho vydal, aby mohli byť trestne stíhané 
alebo na výkon trestu. Eurojust zohráva kľúčovú 
úlohu pri zlepšovaní uplatňovania EZR vrátane 
prekonávania právnych a praktických prekážok. 
Eurojust môže uľahčiť zaslanie a včasné vykona-
nie EZR, koordinovať a poskytovať poradenstvo 
v súvislosti s konkurenčnými EZR, pomáhať pri 
problémoch týkajúcich sa odovzdania, objasniť 
rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
v súvislosti s EZR a pomôcť národným orgánom 
prekonať mnohé ďalšie problémy. 

Čo je to európsky vyšetrovací príkaz?

V európskom vyšetrovacom príkaze sa stano-
vuje jasný postup spolupráce medzi súdnymi 
orgánmi v rôznych členských štátoch, pokiaľ 
ide o získavanie a uchovávanie dôkazov napr. 
vykonávanie prehliadok, vypočutí, získavanie 
bankových a finančných informácií, odpočúva-
nie komunikácií a dočasné odovzdanie osôb vo 
väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. 
Eurojust môže pomôcť s riešením problémov 
týkajúcich sa štyroch hlavných fáz životnosti EVP 
(vydanie, zaslanie, uznanie a vykonanie). Agen-
túra okrem toho môže radiť v otázkach súvisia-
cich s rozsahom pôsobnosti smernice o EVP a jej 
uplatňovaním, pokiaľ ide o iné existujúce právne 
nástroje, príslušné orgány, obsah, formu a jazyk 
EVP a využívanie niektorých osobitných vyšetro-
vacích opatrení.

Eurojust podporuje SVT:

 ` posúdením, či je prípad vhodný na zriadenie 
SVT, 

 ` pomocou pri navrhovaní dohody o SVT,
 ` poskytovaním právnej a praktickej podpory 

počas celého obdobia existencie SVT vrátane 
podpory pre spoločné operácie (koordinačné 
centrá),

 ` koordináciou stratégií vyšetrovania a trestné-
ho stíhania a

 ` poskytovaním finančnej a logistickej podpory, 
pokiaľ ide o cestovanie, tlmočenie, odovzdá-
vanie dôkazov a požičiavanie vybavenia.

Pomoc s využívaním 
nástrojov justičnej spolupráce EÚ

Nástroje ako európsky zatýkací rozkaz 
a európsky vyšetrovací príkaz výrazne 
uľahčujú spoluprácu v cezhraničných 
prípadoch. Aby sa však maximalizoval po-
tenciál týchto nástrojov, národné orgány 

musia byť schopné rýchlo sa navzájom kontaktovať 
a jasne komunikovať v rôznych jazykoch a naprieč 
rôznymi jurisdikciami. Eurojust umožňuje zúčastne-
ným štátom čo najlepšie využiť tieto nástroje tým, že 
koná v koordinačnej kapacite. 
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       Vzhľadom na to, že cezhraničná trestná činnosť je, žiaľ, na vzostupe, od Eurojustu 
sa vyžaduje, aby väčšmi pomáhal vo veľkých a zložitých prípadoch. Táto situácia vedie 
k nárastu medzinárodných aktivít súdnictva, ktoré musíme koordinovať v reálnom čase. 
Zriadením koordinačného centra v  Eurojuste môžeme okamžite pomôcť a  zabezpečiť, 
aby sa opatrenia prijímali súčasne a aby z nich malo prospech súdnictvo a polícia vo 
všetkých zúčastnených krajinách, kým opatrenia členských štátov a tretích štátov, ak by 

konali samostatne, by priniesli menej pôsobivé výsledky.

– Predseda Eurojustu Ladislav Hamran –

Koordinačné centrá

Eurojust ponúka jedinečný nástroj – ko-
ordinačné centrum – na podporu rozsiah-
lych operácií zameraných na cezhraničnú 
trestnú činnosť. Kľúčovým faktorom 
úspechu týchto krokov je schopnosť 

súčasne vykonávať opatrenia, akými sú zatýkanie, 
prehliadky, zaistenie dôkazov, vypočúvanie (potenci-
álnych) podozrivých a svedkov a zaistenie majetku. 
Tieto akčné dni sa často konajú vo viacerých člen-
ských štátoch súčasne, čo bráni zločincom varovať 
ďalších páchateľov v rámci ich sietí. 

Počas akčného dňa majú účastníci koordinačného 
centra prístup k špecializovaným bezpečným komu-
nikačným linkám. Koordinačné centrum na základe 
informácií získaných od zúčastnených orgánov pravi-
delne poskytuje informácie o pokroku operácií, ktoré 
sa uskutočňujú na mieste. 

Tieto informácie umožňujú zúčastneným orgánom 
prispôsobiť svoje stratégie na mieste tak, aby reago-
vali na meniace sa situácie. Napríklad by sa mohol 
vyžadovať ďalší EVP na prehliadku na adrese, ktorá 
bola zistená až počas akcie. Účastníci musia byť pri-
pravení na nepredvídateľné situácie a schopní na ne 
rýchlo reagovať.

Eurojust v septembri 2019 zorganizoval svoje 100. 
koordinačné centrum. Tento míľnik spolu s výsled-
kami dosiahnutými počas rokov prostredníctvom 
koordinačných centier dokazujú užitočnosť tohto 
nástroja a jeho čoraz významnejšiu úlohu v justičnej 
spolupráci. 

Národné zastúpenia Eurojustu a angažovaný per-
sonál analytikov a poradcov pomáhajú spoluprácou 
v tíme s národnými orgánmi vytvoriť vhodné pod-
mienky na koordináciu zložitých a rýchlo sa vyvíjajú-
cich cezhraničných operácií.

Koordinačné stretnutia

Koordinačné stretnutia sú často využíva-
ným operačným nástrojom v Eurojuste, 
ktorý spája súdne orgány a orgány presa-
dzovania práva z členských štátov a v nie-
ktorých prípadoch aj z tretích štátov. 

Účastníci si vymieňajú informácie a riešia právne 
otázky, ako sú napríklad konflikty jurisdikcií a odo-
vzdanie konania. Okrem toho sa môžu dohodnúť na 
ďalších krokoch vo vyšetrovaní, plánovať akčné dni 
a diskutovať o možnostiach SVT.

Eurojust zohráva na týchto zasadnutiach koordinač-
nú úlohu. Agentúra má špecializovaný tím úradníkov 
pre oblasť justičnej spolupráce, ktorí môžu poskyto-
vať právne poradenstvo, analýzu a operačnú pomoc. 

Eurojust takisto poskytuje návštevníkom zariadenia, 
ako aj ubytovanie a náhrady cestovného. Počas celé-
ho koordinačného stretnutia sú k dispozícii služby 
simultánneho tlmočenia, dokonca aj v prípade, že sa 
koordinačné stretnutie koná prostredníctvom video-
konferencie. 

© Eurojust
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Prvé koordinačné centrum Eurojustu, ktoré sa kona-
lo vo februári 2011, sa týkalo zastavenia prevádzania 
migrantov zločineckou sieťou pôsobiacou v šiestich 
krajinách. Eurojust bol vyzvaný uľahčiť požiadavky 
na vzájomnú právnu pomoc (VPP) pre zúčastnené 
členské štáty a koordinovať vyšetrovanie i trestné 
stíhanie, ako aj súbežné akcie proti organizovaným 
zločineckým skupinám v ostatných piatich krajinách. 
Po tom, ako Eurojust pomohol pri rozsiahlych prí-
pravách vrátane organizácie koordinačného stretnu-
tia s cieľom dohodnúť sa na stratégii súbežných akcií 
v siedmich mestách, bolo zriadené koordinačné cen-
trum. Bolo zatknutých 35 podozrivých sprostredko-
vateľov trestných činov a zadržaných 38 imigrantov.

Koordinačné centrá v akcii

V septembri 2019 sa konalo 100. koordinačné 
centrum v Eurojuste, ktoré sa týkalo vyvrcholenia 
zložitého technického vyšetrovania organizovanej 
zločineckej skupiny zapojenej do obrovského podvo-
du s platenou televíziou a rozsiahleho porušovania 
audiovizuálnych autorských práv. Na akčnom dni 
sa zúčastnilo šesť krajín. Bolo identifikovaných 22 
podozrivých a odpojilo sa viac ako 200 serverov. Po 
úspešnom výsledku koordinačného centra nasledo-
vala tlačová konferencia v Eurojuste. 

 Fotografie © Eurojust; Rada EÚ
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EncroChat (2020)  Pomocou spoločného vyšetrovacieho tímu, francúzskych a holandských orgánov presa-
dzovania práva a súdnych orgánov sa Europolu a Eurojustu podarilo rozbiť EncroChat, šifrovanú telefónnu 
sieť bežne využívanú zločineckými sieťami. Vyšetrovanie, ktoré trvalo mesiace, umožnilo odpočúvať, vymie-
ňať a analyzovať milióny správ, ktoré si zločinci posielali na účely plánovania závažných trestných činov. Tieto 
informácie sa už teraz využívajú pri niekoľkých prebiehajúcich vyšetrovaniach trestných činov a budú sa ďalej 
analyzovať ako jedinečný zdroj bezprecedentného množstva nových dôkazov na zásadné riešenie problémov 
s organizovanými zločineckými sieťami. Eurojust značne uľahčil justičnú spoluprácu vytvorením SVT a rozsiah-
lym využívaním európskych nástrojov justičnej spolupráce, akými sú európske vyšetrovacie príkazy, z ktorých 
viac ako sto bolo vydaných vo viacerých krajinách. Členovia SVT počas vyšetrovania zorganizovali v Eurojuste 
päť koordinačných stretnutí s cieľom spojiť všetky zúčastnené strany v bezpečnom prostredí, identifikovať 
súbežné alebo prepojené vyšetrovania, rozhodnúť o najvhodnejšom rámci spolupráce a riešiť potenciálne kon-
flikty jurisdikcií.

Vzorové prípady

Operácia Pollino (2018) Operácia Pollino je dote-
raz najväčším koordinovaným zásahom proti mafii 
‘Ndrangheta v Európe. Vyšetrovanie trvalo štyri roky. 
Národné orgány zhromaždili všetky poznatky s cie-
ľom vytvoriť spoločnú stratégiu na riešenie zložitých 
trestných činností. Výsledkom synchronizovaných 
akcií stoviek policajných dôstojníkov, ktoré boli 
monitorované v reálnom čase z koordinačného centra 
v Eurojuste, bolo odhalenie takmer 4 000 kg kokaínu 
a veľkého množstva iných drog, zaistenie 2 miliónov 
EUR a 84 zatknutí.

Rýchle zatknutie ostro sledované-
ho cieľa z radov IS (2019) Koordinácia 
rýchleho zásahu maďarských a belgických 
orgánov Eurojustom viedla k zadržaniu 
vracajúceho sa zahraničného teroristického 
bojovníka podozrivého z aktívnej účasti na 
vražde 20 ľudí v Sýrii. Výmena kľúčových 
dokumentov, ako aj preklad a spoločné 
využívanie informácií 24 hodín denne 7 dní 
v týždni medzi Maďarskom a Belgickom 
prostredníctvom Eurojustu viedli k jeho za-
držaniu na základe podozrenia zo spácha-
nia teroristických trestných činov. 

Koordinované zatýkanie podozrivých členov siete prevádzačov migrantov (2020)  V dô-
sledku cezhraničného vyšetrovania podporovaného Eurojustom a Europolom belgické a francúz-
ske orgány zatkli 26 podozrivých členov veľkej skupiny prevádzačov migrantov, ktorá prepravo-
vala prevažne ázijských utečencov. V súvislosti s objavením 39 mŕtvych vietnamských štátnych 
príslušníkov v chladiacom prívese v meste Essex v Spojenom kráľovstve v októbri 2019 bol medzi 
Belgickom, Írskom, Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, Eurojustom a Europolom vytvorený 
SVT. Súdne a policajné orgány odvtedy úzko spolupracujú v rámci SVT v snahe zmapovať údajnú 
činnosť organizovaných zločineckých skupín a určiť možnosť nájdenia prepojenia s prebiehajú-
cimi regionálnymi a miestnymi vyšetrovaniami prevádzačstva migrantov. Eurojust podporil SVT, 
šesť koordinačných stretnutí špecifických pre jednotlivé prípady a organizáciu koordinačného 
centra v akčný deň, čo umožnilo koordináciu operácie v reálnom čase.
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Otvorenie prístupu k jurisdikciám po celom svete
Zločinci prekračujú vnútorné aj vonkajšie hranice 
EÚ. Okrem toho dopyt po operačnej podpore v boji 
proti závažným cezhraničným trestným činom 
neustále rastie, pričom pracovné zaťaženie z krajín, 
ktoré nie sú členmi EÚ, sa každoročne zvyšuje o viac 
ako 20 %. Úzka spolupráca s tretími štátmi je preto 
kľúčová pri riešení problémov súvisiacich so zložitej-
šou trestnou činnosťou, ktorej príčinou je globalizá-
cia a digitalizácia, a to najmä v oblasti neregulárnej 
migrácie, nezákonného obchodovania a boja proti 
terorizmu. 

Eurojust ako sprostredkovateľ cezhraničnej justičnej 
spolupráce zohráva kľúčovú úlohu pri podpore účin-
ných a trvalých pracovných vzťahov medzi národný-
mi orgánmi v členských štátoch a tretích krajinách. 
Dohody o spolupráci agentúry a jej sieť viac ako 
50 kontaktných miest umožňujú prístup k trestným 
jurisdikciám po celom svete. 

Dohody o spolupráci sú najrozvinutejšou formou 
spolupráce s tretími štátmi. Umožňujú systematickú 
výmenu operačných informácií vrátane osobných 
údajov, čo je nevyhnutné na to, aby národné orgá-
ny mohli úspešne stíhať zločincov v prípade, že 

ich činnosť presahuje do štátov mimo EÚ. Eurojust 
podpísal 12 dohôd o spolupráci s tretími štátmi, 
z ktorých osem vyslalo do Eurojustu styčného pro-
kurátora. Styční prokurátori pracujú bok po boku so 
svojimi kolegami z členských štátov s plným prístu-
pom k operačným nástrojom agentúry. Nariadenie 
o Eurojuste, ktoré nadobudlo účinnosť v decembri 
2019, zmenilo politiku vonkajších vzťahov Eurojus-
tu. Agentúra teraz úzko spolupracuje s Európskou 
komisiou na vypracovaní štvorročných stratégií na 
zlepšenie jej medzinárodného dosahu.

Agentúra zostáva v úzkom kontakte s kľúčovými 
aktérmi v inštitucionálnej štruktúre Európskej únie 
vrátane Komisie, príslušných pracovných skupín 
Rady, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci v Európskom parlamente a Európ-
skej služby pre vonkajšiu činnosť. Eurojust spolu-
pracuje aj s inými agentúrami EÚ, ktoré podporujú 
rôzne fázy reťazca trestného súdnictva, ako sú Euro-
pol, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 
Európska prokuratúra (EPPO), Európska sieť odbor-
nej justičnej prípravy (EJTN) a Frontex. 

Kontaktné miesta

 Justičnú sieť kontaktných miest Eurojustu 
tvorí viac ako 50 tretích krajín.

Styční 
prokurátori

pôsobiaci v Eurojuste

ŠvajčiarskoNórsko

Ukrajina
USA

Čierna Hora
Severné Macedónsko

Gruzínsko
Srbsko

Albánsko

Spojené 
kráľovstvo

Medzinárodné dohody

Lichtenštajnsko

Severné Macedónsko

Nórsko

Island
USA

Ukrajina

Čierna HoraMoldavsko
Švajčiarsko

Albánsko

Gruzínsko
Srbsko
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kráľovstvo
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 Fotografie © Eurojust; Shutterstock
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