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Jako vedoucí Národního koordinačního systému Eurojustu pořádala národní
korespondentka dvě celostátní porady, kterých se účastnili kromě státních zástupců
mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství, kteří jsou rovněž členy
Evropské justiční sítě, také specialisté na mezinárodní justiční spolupráci (dále jen
MJS) v trestním řízení z vrchních a krajských státních zastupitelství, zástupci Policie
ČR zapojení do mezinárodní policejní spolupráce a zástupci mezinárodního odboru
trestního Ministerstva spravedlnosti ČR, kteří jsou rovněž členy Evropské justiční sítě
(EJS).
V roce 2019 se národní korespondentka účastnila těchto pracovních jednání:
 5. 3. 2019 – hodnocení ČR v Praze na spolupráci v schengenském prostoru –
prezentovala zejména pravomoci a praxi státního zastupitelství, pokud jde
o přeshraniční sledování,
 9. - 10. 9. 2019 - jednání s Malajsií o dvoustranné smlouvě o právní pomoci,
 17. 10. 2019 – dvoustranné setkání s polskými prokurátory o přeshraničním
sledování v Olomouci,
 22. – 23. 10.2019 – dvoustranné setkání s MO GP Ruské federace v Moskvě,
 20. 11. 2019 dvoustranné jednání s Rakouskem o uznávání peněžitých trestů,
 18. 12. 2019 – dvoustranné jednání s GP a Policejním prezidiem Polské
republiky o přeshraničním sledování ve Varšavě.
Jako přednášející se národní korespondentka v roce 2019 zúčastnila těchto
seminářů:
 27. 3. 2019 přednáška pro konzuly na MZV,
 29. 4. 2019 – přednáška pro IMZ Solenice,
 21. 6. 2019 – přednáška pro IMZ Solenice,
 5. 9. 2019 seminář o MSJ pro SZ nespecialisty na MJS v tr. ř.,
 11. 9. 2019 přednáška pro konzuly na MZV – předvýjezdové školení,
 26. 9. 2019 – přednáška o sledované zásilce pro SZ – specialisty na drogovou
trestnou činnost,
 30. 10. 2019 – přednáška o MJS v tr. ř. pro SZ – specialisty na hospodářskou
trestnou činnost,
 18. – 19. 11. 2019 mezinárodní seminář o SVT v JA v Kroměříži,
 5. – 6. 12. 2019 – přednáška pro JA SR v Omšení.
Dále se národní korespondentka zúčastnila:
 ve dnech 5. – 7. 11. 2019 - 16. konference sítě CARIN v Bukurešti.
Členka týmu národní korespondentky Mgr. Danuta Koné-Król se účastnila těchto
jednání:
 25. 3. 2019 – přednáška pro čínskou delegaci v rámci studijní návštěvy na
NSZ,
 24. – 25. 6. 2019 – konzultace se zástupci MSp Kanady v Praze,
 9. – 10. 4. 2019 – jednání se zástupci MSp USA ve Washingtonu,
 12. 6. 2019 – přednáška pro konzuly na MZV v Praze – předvýjezdové
školení,
 9. - 10. 9. 2019 - jednání s Malajsií o dvoustranné smlouvě o právní pomoci,
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 19. 9. 2019 – přednáška pro JA, účastníci z justice států EU v rámci výměnné
stáže,
 17. 10. 2019 – dvoustranné setkání s polskými prokurátory o přeshraničním
sledování v Olomouci,
 18. 12. 2019 – dvoustranné jednání s GP a Policejním prezidiem Polské
republiky o přeshraničním sledování ve Varšavě.
Členka týmu národní korespondentky JUDr. Anna Richterová se zúčastnila těchto
jednání:
 5. - 6. 3. 2019 - účast na expertním zasedání národních korespondentů na
SVT – Eurojust, Haag,
 14. 5. 2019 – přednáška pro Policii ČR, NPC – MJS a EVP – Solenice,
 5. 6. 2019 - přednáška pro Policii ČR – MJS – schengenská problematika,
SVT – Holešov,
 26. - 28. 6. 2019 – účast na výročním zasedání EJN v Bukurešti,
 5. 9. 2019 – seminář o MSJ pro SZ nespecialisty na MJS v tr. ř.,
 11. 9. 2019 - přednáška pro Policii ČR – MJS – schengenská problematika,
SVT – Holešov,
 18. 9. 2019 - přednáška pro Policii ČR – MJS – schengenská problematika,
SVT – Holešov,
 17. 10. 2019 – přednáška pro Policii ČR, NCOZ – MJS, EVP, SVT –
Kašperské Hory,
 18. - 19. 11. 2019 - mezinárodní seminář o SVT v JA v Kroměříži - přednáška
a moderování panelové diskuze,
 25. - 29. 11. 2019 - přednášky a moderování workshopů pro policii, státní
zástupce, v rámci CEPOL/EJTN seminář – SVT – Lyon, Francie.
V rámci své specializace poskytuje informace o vzniku společných vyšetřovacích
týmů (dále jen „SVT“) a jejich financování v rámci školení specialistů a na základě emailových a telefonických dotazů. V případě nutnosti se účastní koordinačních
schůzek Eurojustu, kde se projednává vznik SVT.
Ve spolupráci se sekretariátem sítě pro SVT a národním zastoupením ČR
v Eurojustu průběžně národní korespondentka s JUDr. Richterovou provádí
hodnocení společných vyšetřovacích týmů. Průběžně je rovněž doplňován celkový
přehled SVT, ve kterých se účastnila či stále účastní ČR.
Průběžně je na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství prováděna
aktualizace metodických pomůcek pro státní zástupce, které jsou pro oblast MJS
v trestním řízení publikovány na Extranetu a na které se členky tohoto týmu také
podílí.
Kromě činností uvedených shora národní korespondentka a členky jejího týmu
zpracovávají agendu, která přísluší mezinárodnímu odboru Nejvyššího státního
zastupitelství na základě zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů a podávají vyjádření Ministerstvu
spravedlnosti ČR k připravovaným právním předpisům EU nebo k mezinárodním
smlouvám v oblasti příslušné specializace. Podílí se také na uzavírání dohod
o společných vyšetřovacích týmech. Všechny rovněž pracovaly jako kontaktní body
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Evropské justiční sítě, kde zpracovávaly jednotlivé případy spolupráce s kontaktními
body této sítě z jiných členských států EU.
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