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Jako vedoucí Národního koordinačního systému Eurojustu jsem pořádala z důvodu 
opatření proti koronaviru pouze jednu celostátní poradu dne 22. 9. 2021, jíž 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 2021 jsem se účastnila těchto pracovních jednání: 

• 26. 4. 2021 – konference sítě CARIN - videokonferenčně 

• 29. 6. 2021 - 56. plenární zasedání EJS - videokonferenčně 

• 11. 10. 2021 – jednání se zástupci MSP ČR, EJ a zástupci EPPO o aplikaci 
nařízení o evropském prokurátorovi v oblasti MJS v trestním řízení 

• 19. 11. 2021 jednání se zástupci MOT MSP a OAMP MV ČR o problémech 
týkající se kolize azylového řízení a řízení o vydání či předání na základě 
EZR, dále o zmínkách o azylu při vyřizování žádostí o právní pomoc  
a případech týkajících se Běloruska. 

• ve dnech 16. 11., 24. 11. a 9. 12. 2021 školení TREIO na používání nového 
elektronického systému EU pro zasílání EVP a žádostí o právní pomoc 

• 25. 11. 2021 – účast na bilaterálním jednání s Polskou republikou (prokuratura 
Okręgowa Katowice, Prokuratura Krajowa Warszawa a za ČR i KSZ Ostrava) 
– projednání dalšího postupu v trestní věci a o předávání trestního řízení  
a možnostech zajišťování majetku v daňové trestné činnosti  

• 29. 11. 2021 – jednání se zástupci EK k problematice předávání trestního 
řízení – videokonferenčně 

• 2. 12. 2021 - jednání pracovní skupiny pro přímé vyžadování e-důkazů  
od soukromých společností v cizině  

• 9. 12. 2021 - jednání pracovní skupiny pro mimotrestní konfiskace 
 
Jako přednášející jsem se v roce 2021 zúčastnila těchto seminářů: 

• 10. 3. 2021 – webinář pro Policii ČR – přednáška na téma Evropský 
vyšetřovací příkaz (aplikace v trestním řízení vedeném v ČR), 

• 17. 3. (videokonferenčně) a 15. 9. 2021 přednášky pro konzuly na MZV 
v rámci jejich předvýjezdového školení o MJS v přípravném řízení trestním, 

• 5. 5. 2021 přednáška pro JA ČR - operativně pátrací prostředky v mezinárodní 
justiční spolupráci, včetně nasazování v časové tísni 

• 16. 9. 2021 přednáška pro JA SR – aplikace nařízení 2018/1805  
o zajišťovacím a konfiskačním příkazu - videokonferenčně 

• 23. 9. 2021 přednáška pro seminář o MJS pro SZ nespecialisty na MJS 
v trestním řízení na téma základní zásady MJS a zvláštní druhy spolupráce  
na základě EVP a žádosti o právní pomoc 

• 10. 10. 2021 – webinář pro NCOZ - nařízení EP a Rady (EU) 2018/1805  
o zajišťovacím a konfiskačním příkazu 

 
Společně s ředitelkou MOT MSP jsem rovněž v průběhu roku zorganizovala několik 
setkání týkajících se přípravy na předsednictví ČR v Radě EU, které bude v druhé 
polovině roku 2022 a několik setkání týkajících se vyjasnění vztahů mezi evropskými 
delegovanými prokurátory (EPPO) a specialisty na MJS v trestním řízení z KSZ  
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a VSZ a zpracovala analýzu jednotlivých forem MJS v trestním řízení ve vztahu  
k EPPO. Podílela se rovněž na uzavření několika dohod o SVT. Průběžně rovněž 
doplňuje celkový přehled SVT, ve kterých se účastnila či stále účastní ČR. 
 
Členka týmu národní korespondentky Mgr. Danuta Koné-Król se účastnila těchto 
jednání: 

• 22. 9. 2021 účast na poradě specialistů pro MJS v trestním řízení 

• 25. 11. 2021 – účast na bilaterálním jednání s Polskou republikou (prokuratura 
Okręgowa Katowice, Prokuratura Krajowa Warszawa a za ČR i KSZ Ostrava) 
– projednání dalšího postupu v trestní věci a o předávání trestního řízení a 
možnostech zajišťování majetku v daňové trestné činnosti  

 
Jako přednášející se Mgr. Danuta Koné-Król v roce 2021 zúčastnila těchto seminářů: 

• 16. 6. 2021 – přednáška pro konzuly na MZV v rámci jejich předvýjezdového 
školení o MJS v tr.ř. v přípravném řízení trestním - videokonferenčně 

• 23. 9. 2021 – přednáška pro seminář o MJS pro SZ nespecialisty  
na MJS v trestním řízení na téma mezinárodní justiční spolupráce s USA  
a v bezesmluvním styku  

 
 
Členka týmu národní korespondentky JUDr. Anna Richterová, Ph.D. se aktivně 
zapojila do činnosti SVT sekretariátu z pozice členky sítě SVT. Od března 2021 byla 
členkou pracovní skupiny této sítě a podílela se na činnosti projektové skupiny 
zaměřené na aktualizaci Návodných pravidel pro činnost SVT a přípravy vzorových 
případů pro budoucí semináře určené státním zástupcům a policii v rámci EU  
– veškerá jednání se konala on-line. Rovněž pravidelně v jednotlivých věcech 
poskytuje informace k možnosti financování SVT z prostředků Eurojustu.  
 
Dále se účastnila těchto jednání: 

• 26. 5. 2021 videokonferenčně na Pracovní skupině národních expertů na SVT, 
kdy byla provedena revize dosavadních výsledků aktualizace Návodných 
pravidel, aktualizace modelové dohody o SVT, příprava čtvrté zprávy 
sekretariátu o hodnocení SVT v rámci EU, příprava 17. výročního zasedání 
sítě národních expertů na SVT, diskuze ohledně připravované „JIT 
collaboration platform“ 

• 6. 7. 2021 on-line diskuze týkající se „JIT collaboration platform“ 

• 13. a 14.10. 2021 - 17. výroční zasedání národních expertů na SVT v Haagu. 
Hlavním tématem tohoto zasedání byly SVT se třetími státy a prezentace 
Evropské komise (DG justice) týkající se výsledků dotazníku o „JIT 
Colaboration Platform“ - na rozdíl od původních plánů EK se platforma bude 
využívat pouze pro zabezpečené předávání informací a důkazů. 

•  3. 8. 2021 jednání NSZ s Generální prokurátorkou Ukrajiny a mezinárodního 
odboru GP Ukrajiny, jehož součástí byla rovněž otázka možnosti zřízení SVT 
v případech vyšetřování zahraničních bojovníků 

• 22. 9. 2021 účast na poradě specialistů pro MJS v trestním řízení 
 
Jako přednášející se JUDr. Anna Richterová, Ph.D. v roce 2021 zúčastnila těchto 
seminářů: 

• dne 23.9.2021 přednáška pro seminář o MJS pro SZ nespecialisty na MJS 
v trestním řízení na téma EVP a společné vyšetřovací týmy 
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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 SZ a na které se členky tohoto týmu také 
podílí. 
 
Kromě činností uvedených shora společně s mým týmem zpracováváme 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. Podílíme se také na uzavírání dohod o SVT. Všechny jsme 
rovněž pracovaly jako kontaktní body Evropské justiční sítě, kde jsme zpracovávaly 
jednotlivé případy spolupráce s kontaktními body této sítě z jiných členských států 
EU. 
 
 


