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Jako vedoucí Národního koordinačního systému Eurojustu pořádala národní 
korespondentka z důvodu opatření proti koronaviru pouze jednu celostátní poradu 
dne 7. 12. 2020, a to za pomoci videokonference, které 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 2020 se národní korespondentka účastnila těchto pracovních jednání: 
 

 17. 1. 2020 – dvoustranné jednání se zástupci mezinárodního odboru 
Generální prokuratury Slovenské republiky, 

 3. 2. 2020 – jednání se zástupci MSP ČR a zástupci NSZ o aplikaci nařízení 
o evropském prokurátorovi, 

 18. až 20. 2. 2020 – dvoustranné jednání se zástupci Ministerstva 
spravedlnosti Spojených arabských emirátů v Abú Dhabí o možnosti řešení 
stávajících problémů v oblasti MJS v tr. ř., 

 31. 8. 2020 – jednání se zástupci NCOZ, odboru kybernetické kriminality, 
sekce kybernetické kriminality o současných možnostech vyžadování 
obsahových i neobsahových e-dat z ciziny. 

 
Jako přednášející se národní korespondentka v roce 2020 zúčastnila těchto 
seminářů: 
 

 27. 6. 2020 přednáška pro konzuly na MZV, 

 8. 9. 2020 přednáška pro seminář o MJS pro SZ nespecialisty na MJS v tr. ř., 

 13. 11. 2020 přednáška (prostřednictvím videokonference) pro mezinárodní 
seminář organizovaný Ministerstvem spravedlnosti o možnostech konfiskace 
in rem majetku souvisejícího s trestnou činností, 

 24. 11. 2020 přednáška (prostřednictvím videokonference) o právní úpravě 
zajišťování e-dat ve vztahu k cizině pro vedoucí státní zástupce, 

 přednáška pro Justiční akademii ČR (prostřednictvím videokonference) 
o zajištění výnosů a dalšího majetku v rámci trestního řízení podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 
o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci ze dne 
28. 11. 2018, Úř. věst. L 303 s. 1 (dále jen nařízení o uznávání a výkonu 
příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci). 

 
Národní korespondentka rovněž vypracovala metodiku pro státní zástupce týkající se 
aplikace nařízení o uznávání a výkonu příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, 
analýzu provádění evropského vyšetřovacího příkazu pro Komisi EU, analýzu 
činnosti společných vyšetřovacích týmů (dále jen SVT) a analýzu opatřování e-dat 
z ciziny pro trestní řízení. Dále poskytla odpovědi na dotazníky Komise EU, Rady 
Evropy a UNCAC týkající se poskytování MJS v tr. ř. v době opatření proti 
koronaviru. 
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Členka týmu národní korespondentky Mgr. Danuta Koné-Król se účastnila těchto 
jednání: 
 

 17. - 18. 2. 2020 – jednání na MSP SAE v Abu Dhabi na téma mezinárodní 
justiční spolupráce, 

 5. 3. 2020 – jednání na VSZ Praha s FBI a státním zástupcem USA na téma 
vzájemné právní pomoci v trestním řízení, vedeném jak v ČR tak v USA, 

 11. - 14. 5. 2020 – účast na interaktivním semináři organizovaném EJTN 
Brusel na téma mezinárodní justiční spolupráce, 

 10. 6. 2020 – přednáška pro konzuly na MZV v Praze – předvýjezdové 
školení, 

 8. 9. 2020 – přednáška pro Justiční akademii v Praze na téma mezinárodní 
justiční spolupráce s USA a v bezesmluvním styku, 

 24. 11. 2020 – příspěvek na téma získávání elektronických dat z USA na 
poradě vedoucích státních zástupců, 

 7. 12. 2020 – účast na poradě specialistů pro MJS. 
 
Členka týmu národní korespondentky JUDr. Anna Richterová působila od 1. 1. 2020 
do 30. 11. 2020 jako zástupkyně národního člena České republiky v Eurojustu 
v Haagu (jako zástup za kolegyni na mateřské dovolené). V průběhu svého působení 
v Eurojustu se vedle další agendy podílela  na  uzavření 5 dohod o SVT 
a prodloužení trvání 8 dohod o SVT. Účastnila se 10 koordinačních schůzek, které se 
vzhledem k zdravotní situaci vesměs konaly on-line. 
 
Dne 10. 11. 2020 se účastnila 16. výročního zasedání národních expertů na SVT 
(on-line zasedání). Hlavním tématem tohoto zasedání bylo SVT v digitální době. 
V této souvislosti Evropská komise (DG justice) prezentovala studii z června 2020 – 
Cross-border Digital Criminal Justice. Cílem je vytvoření v rámci EU digitální 
platformy, která umožní evropským justičním orgánům si rychle vyměňovat 
rozhodující informace a důkazy a efektivně reagovat na aktuální problémy. Jedním 
z nástrojů by měla být i JIT Colaboration Platform – Platforma umožňující spolupráci 
v rámci SVT, která by měla přispět k zrychlení zakládání SVT (za pomocí on-line 
vyjednávání, zabezpečené videokonferenční hovory, funkce e-signature). Během 
jednání byly představeny projekty, na kterých SVT sekretariát pracoval s přispěním 
národních expertů. 
 
Během května až července 2020 se členka týmu účastnila na přípravě dvou projektů 
sekretariátu SVT: 
 

1) školení a zvyšování povědomí o SVT – role národních expertů – zde se stala 
členkou projektové skupiny, která připravila modelové případy pro školení 
a stala se členkou školícího týmu, 

2) předsedala projektu na revizi formuláře pro evaluace skončených SVT. Tento 
formulář bylo nutné změnit a zkrátit, aby bylo snadnější jeho vyplňování. 
Hodnocení skončených SVT je důležité pro další zlepšování činností SVT 
a národních expertů. Tento nový evaluační formulář přeložila do češtiny 
(originál formuláře je pouze v angličtině), aby byl přístupný i pro státní 
zástupce a policisty neovládající angličtinu. 
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JUDr. Richterová na základě řady e-mailových a telefonických dotazů v rámci své 
specializace poskytuje informace k možnosti financování SVT z prostředků 
Eurojustu.  
 
Kromě činnosti na Eurojustu: 
 

 dne 8. 9. 2020 přednášela pro Justiční akademii v Praze na téma mezinárodní 
justiční spolupráce – EVP a SVT, 

 dne 7. 12. 2020 se účastnila porady specialistů pro MJS. 
 
Ve spolupráci se sekretariátem sítě pro SVT a národním zastoupením ČR 
v Eurojustu průběžně národní korespondentka s JUDr. Richterovou provádí 
hodnocení práce SVT. 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 SVT. 
Všechny rovněž pracovaly jako kontaktní body Evropské justiční sítě, kde 
zpracovávaly jednotlivé případy spolupráce s kontaktními body této sítě z jiných 
členských států EU. 
 
 


