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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. I b. 2 
(poznámka 
pod čarou 
č. 1) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře 
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech 
(Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 
2002/187/SVV. 

32018R1727 Čl. 81 odst. 1 a 
2 

Článek 81 
 

Nahrazení a zrušení 
1. Rozhodnutí 2002/187/SVV se nahrazuje, pokud jde o členské státy, jež jsou 
vázány tímto nařízením, s účinkem ode dne 12. prosince 2019. 
 
2. Rozhodnutí 2002/187/SVV se tedy zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 
2019. 

 
Čl. I b. 12 
(§ 21 odst. 3, 
odst. 4) 
 

§ 21 

(3) Délka funkčního období národního člena je 4 roky, 
do funkce jej lze jmenovat i opakovaně. Byl-li národní člen 
zvolen prezidentem nebo viceprezidentem Eurojustu 
a zbývající část jeho funkčního období národního člena je 
kratší než doba, na kterou byl zvolen, prodlužuje se funkční 
období národního člena tak, že skončí současně 
s ukončením výkonu funkce prezidenta nebo 
viceprezidenta Eurojustu. 

(4) O odvolání národního člena z jeho funkce před 
skončením stanoveného funkčního období a o jeho 
důvodech ministr spravedlnosti předem informuje Radu 
Evropské unie. 

 

32018R1727 Čl. 7 odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 

5.   Funkční období národních členů a jejich zástupců je pět let a lze je jednou 
prodloužit. Pokud zástupce nemůže jednat jménem národního člena nebo jej 
zastoupit, zůstane národní člen se souhlasem dotčeného členského státu 
ve funkci i po uplynutí svého funkčního období, dokud není jeho funkční 
období prodlouženo nebo dokud není ve funkci nahrazen. 

 

 

Čl. I b. 13 
(§ 22 odst. 2) 

§ 22 

(2) Zástupce národního člena plní jeho úkoly a vykonává 
jeho pravomoci v době jeho nepřítomnosti, jinak je 
oprávněn jednat jménem národního člena v rozsahu jím 
uděleného pověření. Zástupce národního člena jmenuje 

32018R1727 Čl. 7 odst. 5 
 
 
 
 
 

Článek 7 
 

 
5.   Funkční období národních členů a jejich zástupců je pět let a lze je jednou 
prodloužit. Pokud zástupce nemůže jednat jménem národního člena nebo jej 
zastoupit, zůstane národní člen se souhlasem dotčeného členského státu 
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s jeho souhlasem na návrh nejvyššího státního zástupce 
ministr spravedlnosti z řad státních zástupců přidělených 
k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, 
kteří svými odbornými a jazykovými znalostmi 
a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této funkce, 
a na návrh nejvyššího státního zástupce jej odvolává. Délka 
funkčního období zástupce národního člena je 4 roky, do 
funkce jej lze jmenovat i opakovaně. Zástupce národního 
člena je dočasně přidělen k Eurojustu. 

 
 

 
 
 

ve funkci i po uplynutí svého funkčního období, dokud není jeho funkční 
období prodlouženo nebo dokud není ve funkci nahrazen. 
 

Čl. I b. 15 až 
17 
(§ 25) 

§ 25 

Národní korespondent zpravodaj 

(1) Národní korespondent zpravodaj poskytuje národnímu 
členovi informace potřebné pro výkon jeho činnosti 
v Eurojustu a vyměňuje si s ním důležité poznatky 
v oblasti, pro kterou byl jmenován. 
(2) Národního korespondenta zpravodaje pro Eurojust, 
národního korespondenta zpravodaje pro terorismus 
a případně pro jiné oblasti jmenuje s jejich souhlasem a na 
návrh národního člena 
a) ministr spravedlnosti z řad soudců nebo zaměstnanců 
ministerstva, 
b) nejvyšší státní zástupce z řad státních zástupců, 
c) policejní prezident z řad příslušníků Policie České 
republiky. 
(3) Ten, kdo jmenuje národního korespondenta zpravodaje 
podle odstavce 2, jej na návrh národního člena také 
odvolává. 

 

32018R1727 Čl. 20 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 20 
 

Národní koordinační systém Eurojustu 
1.   Každý členský stát jmenuje jednoho nebo více národních zpravodajů pro 
Eurojust. 
 

Čl. I b. 18 
(§ 26) 

§ 26 

Společný kontrolní orgán Eurojustu 

Soudce do seznamu soudců, kteří mohou zasedat 
ve společném kontrolním orgánu Eurojustu jako členové 
nebo jako soudci ad hoc, jmenuje s jeho souhlasem na 

32018R1727 Čl. 81 odst. 1 Článek 81 
 

Nahrazení a zrušení 
1.   Rozhodnutí 2002/187/SVV se nahrazuje, pokud jde o členské státy, jež jsou 
vázány tímto nařízením, s účinkem ode dne 12. prosince 2019. 
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návrh předsedy Nejvyššího soudu ministr spravedlnosti 
z řad soudců Nejvyššího soudu a na návrh předsedy 
Nejvyššího soudu jej odvolává. Délka jeho funkčního 
období je 3 roky, do funkce jej lze jmenovat i opakovaně. 

 

Rozhodnutí 2002/187/SVV se tedy zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 
2019. 

Čl. I b. 19 a 
20 
[§ 27 odst. 1 
písm. a) a b)] 

§ 27 
 

Národní koordinační systém Eurojustu 
(1) Národní koordinační systém Eurojustu je na území 
České republiky tvořen 
a) národními korespondenty zpravodaji, 
b) až 3 osobami, které jsou kontaktními body Evropské 

justiční sítě3) a které byly se svým souhlasem určeny 
členy Národního koordinačního systému Eurojustu 
národním korespondentem zpravodajem pro 
Evropskou justiční síť, 

… 
 

32018R1727 Čl.  20 odst. 3 Článek 20 
 

Národní koordinační systém Eurojustu 
3.Každý členský stát zavede národní koordinační systém Eurojustu s cílem 
zajistit koordinaci práce: 
a) národních zpravodajů pro Eurojust; 
b) případných národních zpravodajů pro otázky týkající se působnosti Úřadu 

evropského veřejného žalobce; 
c) národního zpravodaje pro Eurojust pro otázky terorismu; 
d) národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť v trestních věcech a 

nejvýše tří dalších kontaktních míst uvedené Evropské soudní sítě; 
e) národních členů nebo kontaktních míst sítě pro společné vyšetřovací týmy 

a národních členů nebo kontaktních míst sítí zřízených rozhodnutími 
2002/494/SVV, 2007/845/SVV a 2008/852/SVV; 

f) případně jiných příslušných justičních orgánů. 
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Čl. I b. 21 
(§ 27 odst. 2, 
3, 4 včetně 
poznámky 
pod čarou 
č. 4) 

§ 27 
 

(2) Národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje 
plnění úkolů Eurojustu v České republice zejména tím, 
že 

a) zajišťuje řádné a včasné poskytování informací 
Eurojustu, 

b) napomáhá při určování případů spadajících do 
působnosti Eurojustu, nebo případů, ve kterých má 
Evropská justiční síť poskytnout orgánům činným 
v trestním řízení potřebnou součinnost, 

c) poskytuje národnímu členovi součinnost při zjišťování 
orgánů příslušných k vyřízení žádostí o mezinárodní 
justiční spolupráci, 

d) spolupracuje s Národní jednotkou Evropského 
policejního úřadu. 

(3) Za řádné fungování národního koordinačního systému 
Eurojustu v České republice odpovídá národní 
korespondent pro Eurojust. 
(4) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) mají a osoby 
uvedené v odstavci 1 písm. c) mohou mít přístup do 
elektronického registru spisů Eurojustu4). 

----------------------------------------------------- 
4) Čl. 16b rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. 
prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 
2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní 
spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné 
trestné činnosti. 
 

32018R1727 Čl. 20 odst. 5 
až 8 

Článek 20 
 

5.   Národní zpravodajové pro Eurojust odpovídají za fungování národního 
koordinačního systému Eurojustu. Je-li jmenováno více zpravodajů pro 
Eurojust, odpovídá za fungování jejich národního koordinačního systému 
Eurojustu jeden z nich. 
6.   Národní členové musí být informováni o všech schůzích svého národního 
koordinačního systému Eurojustu, na kterých jsou projednávány záležitosti 
související s jednotlivými případy. Národní členové se mohou těchto schůzí 
účastnit dle potřeby. 
7.   Každý národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje plnění úkolů 
Eurojustu v dotčeném členském státě zejména tím, že: 
a) zajišťuje, aby systému řízení případů podle článku 23 byly účinným 
a spolehlivým způsobem poskytovány informace týkající se dotyčného 
členského státu; 
b) pomáhá určovat, zda by žádost měla být vyřizována za pomoci Eurojustu 
nebo Evropské soudní sítě; 
c) pomáhá národnímu členovi určit příslušné orgány pro výkon žádostí 
a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně žádostí a rozhodnutí, které se 
zakládají na nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání; 
d) udržuje úzké vztahy s národní jednotkou Europolu, dalšími kontaktními 
místy Evropské soudní sítě a dalšími příslušnými vnitrostátními orgány. 
8.   Za účelem plnění cílů podle odstavce 7 osoby uvedené v odstavci 1 a odst. 3 
písm. a), b) a c) jsou a osoby nebo orgány uvedené v odst. 3 
písm. d) a e) mohou být připojeny k systému řízení případů v souladu s tímto 
článkem a články 23, 24, 25 a 34. Náklady na připojení k systému řízení 
případů se hradí ze souhrnného rozpočtu Unie. 
 

Čl. I b. 22 
(§ 28 včetně 
poznámky 
pod čarou 
č. 5) 

§ 28 
(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou 
se uskutečňuje prostřednictvím národního člena. 
V naléhavých případech lze národního člena kontaktovat 
i prostřednictvím stálé služby Eurojustu5). 
2) Orgány činné v trestním řízení a národní člen se 
vzájemně stýkají přímo. 

32018R1727 Čl. 7 odst. 8 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 1 

Článek 7 
 

8.   Operativní informace jsou mezi Eurojustem a členskými státy vyměňovány 
prostřednictvím národních členů. 
 
 

 
Článek 8 
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 (3) Je-li to třeba pro účely koordinace trestních řízení, 
zajištění vzájemné informovanosti a spolupráce s jinými 
státy nebo s Evropskou unií, státní zástupce nebo soud 
může požádat prostřednictvím národního člena Eurojust 
o poskytnutí potřebné spolupráce. 
(4) Požádá-li národní člen pro účely plnění svých úkolů 
orgány činné v trestním řízení o součinnost, poskytnou mu 
ji bez zbytečného odkladu; stejně tak poskytne národní člen 
potřebnou součinnost těmto orgánům pro účely trestního 
řízení. 
(5) Národní člen může informace poskytnuté orgány 
činnými v trestním řízení předat ostatním národním členům 
nebo cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění 
jejich úkolů. 

----------------------------------------------------- 
5) Čl. 5a rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 
16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně 
rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro 
soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti 
závažné trestné činnosti. 

 

písm. b) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 21 odst. 1 
až 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 56 

 
Pravomoci národních členů 

1.   Národní členové mají pravomoc: 
b) obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského státu 
nebo kteroukoli jinou instituci či subjekt Unie, včetně Úřadu evropského 
veřejného žalobce, a vyměňovat si s nimi informace; 
 

Článek 19 
 

Mechanismus stálé koordinace 
1.   Aby Eurojust plnil své úkoly v naléhavých případech, zřídí mechanismus 
stálé koordinace, který bude kdykoli schopen přijmout a zpracovat žádosti, jež 
jsou mu předloženy. Mechanismus stálé koordinace bude dosažitelný 24 hodin 
denně, sedm dnů v týdnu. 
2.   Mechanismus stálé koordinace se skládá z jednoho zástupce mechanismu 
stálé koordinace za každý členský stát, který může být národním členem, jeho 
zástupcem, asistentem oprávněným zastupovat národního člena nebo vyslaným 
národním odborníkem. Zástupce mechanismu stálé koordinace musí být 
připraven jednat 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. 
3.   Pokud jde o výkon žádosti v jejich členském státě, jednají zástupci 
mechanismu stálé koordinace efektivně a bez prodlení. 
 
 

Článek 21 
 

Výměna informací s členskými státy a mezi národními členy 
1.   Příslušné orgány členských států si s Eurojustem vyměňují veškeré 
informace nezbytné k plnění jeho úkolů podle článků 2 a 4 v souladu 
s použitelnými pravidly pro ochranu údajů. To zahrnuje alespoň informace 
uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 tohoto článku. 
2.   Předání informací Eurojustu se chápe jako žádost o pomoc Eurojustu 
v daném případě, pouze pokud to příslušný orgán výslovně uvede. 
3.   Národní členové si bez předchozího povolení mezi sebou nebo se svými 
příslušnými vnitrostátními orgány vyměňují veškeré informace nezbytné 
k plnění úkolů Eurojustu. Příslušné vnitrostátní orgány zejména neprodleně 
informují své národní členy o případu, jenž se jich týká. 
 

Článek 56 
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Obecné zásady pro předávání operativních osobních údajů třetím zemím 
a mezinárodním organizacím 
1.Eurojust může předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní 
organizaci, pokud jsou splněna použitelná pravidla pro ochranu údajů a ostatní 
ustanovení tohoto nařízení a pouze pokud jsou splněny tyto podmínky: 
a) dané předání je nezbytné pro výkon úkolů Eurojustu; 
b) orgán ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, kterému byly operativní 
osobní údaje předány, je orgánem příslušným v oblasti prosazování práva 
a v trestních věcech; 
c) v případě, že operativní osobní údaje, které mají být předány v souladu 
s tímto článkem, byly Eurojustu předány nebo zpřístupněny členským státem, 
Eurojust získal předchozí povolení k předání od příslušného orgánu tohoto 
členského státu v souladu s jeho vnitrostátním právem, neudělil-li tento členský 
stát povolení k takovému předávání obecnou formou nebo s výhradou 
zvláštních podmínek; 
d) v případě dalšího předání třetí zemí nebo mezinárodní organizací jiné třetí 
zemi nebo mezinárodní organizaci Eurojust vyžaduje, aby třetí země nebo 
mezinárodní organizace, která údaje předává, získala předchozí povolení 
Eurojustu pro takové další předání. 
Eurojust může udělit povolení podle prvního pododstavce písm. d) pouze na 
základě předchozího povolení členského státu, z nějž údaje pocházejí, a po 
řádném zohlednění všech relevantních faktorů, včetně závažnosti trestného 
činu, účelu, pro který byly operativní osobní údaje původně předány, a úrovně 
ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, které mají 
být operativní osobní údaje dále předány. 
2.Jsou-li splněny podmínky odstavce 1 tohoto článku, může Eurojust předat 
operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud je 
splněna jedna z těchto podmínek: 
a) Komise podle článku 57 rozhodla, že daná třetí země nebo mezinárodní 
organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, nebo v případě, že neexistuje 
takové rozhodnutí o odpovídající ochraně, byly poskytnuty nebo existují 
vhodné záruky podle čl. 58 odst. 1, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí 
o odpovídající ochraně ani tyto vhodné záruky, uplatní se výjimka pro 
specifické situace podle čl. 59 odst. 1; 
b) mezi Eurojustem a danou třetí zemí nebo mezinárodní organizací byla před 
12. prosince 2019 uzavřena dohoda o spolupráci umožňující výměnu 
operativních osobních údajů v souladu s článkem 26a rozhodnutí 
2002/187/SVV, nebo 
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c) byla uzavřena mezinárodní dohoda mezi Unií a danou třetí zemí nebo 
mezinárodní organizací podle článku 218 Smlouvy o fungování EU, která 
poskytuje přiměřené záruky týkající se ochrany soukromí a základních práv 
a svobod fyzických osob. 
3.Podrobnosti pro provedení dohod či rozhodnutí o odpovídající ochraně 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku mohou být stanoveny v pracovních 
ujednáních uvedených v čl. 47 odst. 3. 
4.Eurojust může v naléhavých případech předat operativní osobní údaje bez 
předchozího povolení členského státu v souladu s odst. 1 písm. c). Může tak 
učinit pouze tehdy, pokud je předání operativních osobních údajů nezbytné, aby 
se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti 
v určitém členském státě nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů členského 
státu, a pokud předchozí povolení nelze získat včas. Orgán příslušný pro vydání 
předchozího povolení je bezodkladně informován. 
5.Členské státy a orgány, instituce a jiné subjekty Unie nesmějí dále předat 
operativní osobní údaje, které získaly od Eurojustu, žádné třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci. Ve výjimečných případech mohou takové předání 
provést poté, co je Eurojust povolil po řádném zohlednění všech relevantních 
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly operativní 
osobní údaje původně předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi 
nebo mezinárodní organizaci, kterým mají být operativní osobní údaje dále 
předány. 
6.Články 57, 58 a 59 se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany fyzických 
osob zaručená tímto nařízením a právem Unie nebyla narušena. 
 

Čl. I b. 23 
(§ 29 odst. 1, 
2) 

§ 29 

Pravomoci národního člena 
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu 
oprávněn 
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení, 
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, 
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob 

vedené podle zákona o státním zastupitelství, 
d) získávat informace zpracovávané v policejních 

evidencích podle zákona o Policii České republiky, 
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací 

detence, vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené 

32018R1727 Čl. 8 odst. 1 až 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 8 
 

Pravomoci národních členů 
1.   Národní členové mají pravomoc: 
a) usnadňovat nebo jinak podporovat podávání nebo výkon jakékoliv žádosti 
o vzájemnou právní pomoc nebo o vzájemné uznávání; 
b) obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského státu 
nebo kteroukoli jinou instituci či subjekt Unie, včetně Úřadu evropského 
veřejného žalobce, a vyměňovat si s nimi informace; 
c) obracet se přímo na kterýkoliv příslušný mezinárodní orgán a vyměňovat si 
s ním informace v souladu s mezinárodními závazky svého členského státu; 
d) účastnit se společných vyšetřovacích týmů, včetně jejich sestavování. 
2.   Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy udělit národním členům 
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podle zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České 
republiky, 

f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy 
a státními zastupitelstvími pro účely trestního řízení, 

g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat 
do členských států a do třetích států, které uzavřely 
s Eurojustem dohodu o spolupráci, a přijímat z těchto 
států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související 
listiny, 

h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční 
spolupráci, 

i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce 
o informace o stavu vyřizování žádosti o mezinárodní 
justiční spolupráci, žádat je o odstranění průtahů 
a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení takové 
žádosti, 

j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu. 
(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely 
mezinárodní justiční spolupráce na základě a v mezích 
písemného pověření státního zástupce vykonávajícího 
dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
nebo předsedy senátu v řízení před soudem zpracovat nebo 
doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře 
nezbytné pro zpracování nebo doplnění žádosti o právní 
pomoc obsahovat náležitosti uvedené v § 41 odst. 1. 
 
(1) Kromě pravomocí stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropské unie, kterým byl Eurojust zřízen2), 
je národní člen pro účely plnění úkolů v Eurojustu 
oprávněn 
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení, 
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů 

a opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem 
trestů, 

c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob 
vedené podle zákona o státním zastupitelství, 

d) získávat informace zpracovávané v policejních 
evidencích podle zákona o Policii České republiky, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 

další pravomoci v souladu se svým vnitrostátním právem. O těchto 
pravomocech informují Komisi a kolegium. 
3.   Se souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu mohou národní členové 
v souladu se svým vnitrostátním právem: 
a) podat nebo vykonat jakoukoli žádost o vzájemnou právní pomoc nebo 
o vzájemné uznávání; 
b) nařídit, vyžádat nebo vykonat vyšetřovací úkon podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/41/EU 
4.   V naléhavých případech, pokud není možné včas určit nebo kontaktovat 
příslušný vnitrostátní orgán, jsou národní členové oprávněni přijmout opatření 
podle odstavce 3 v souladu se svým vnitrostátním právem; o tom musí co 
nejdříve informovat příslušný vnitrostátní orgán 
5.   Národní člen může příslušnému vnitrostátnímu orgánu podat návrh na 
výkon opatření uvedených v odstavcích 3 a 4, pokud by výkon pravomocí podle 
odstavců 3 a 4 tímto národním členem byl v rozporu: 
a) s ústavními pravidly členského státu nebo 
b) se základními aspekty vnitrostátního systému trestního soudnictví daného 
členského státu, pokud jde o: 
i) rozdělení pravomocí mezi policii, státní zástupce a soudce, 
ii) funkční rozdělení úkolů mezi orgány činné v trestním řízení nebo 
iii) federální uspořádání dotčeného členského státu. 
 

Článek 9 
 

Přístup k národním rejstříkům 
Národní členové mají v souladu se svým vnitrostátním právem přístup k těmto 
druhům rejstříků svého členského státu nebo přinejmenším mohou získat 
informace v nich obsažené: 
a) rejstříky trestů; 
b) rejstříky zatčených osob; 
c) vyšetřovací rejstříky; 
d) rejstříky DNA; 
e) jiné rejstříky orgánů veřejné správy svého členského státu, jsou-li tyto 
informace potřeba k plnění jejich úkolů 
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e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu 
zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu 
odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské 
službě a justiční stráži České republiky, 

f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy 
a státními zastupitelstvími pro účely trestního řízení 
a 

g) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce 
o informace o stavu vyřizování žádosti 
o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je 
o odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci 
lhůtu pro vyřízení žádosti o mezinárodní justiční 
spolupráci. 

(2) Národní člen může justičnímu orgánu navrhnout, 
aby podal nebo vyřídil žádost o mezinárodní justiční 
spolupráci. Justiční orgán takový návrh posoudí bez 
zbytečného odkladu. 

 
Čl. I b. 24 
(§ 30) 

§ 30 
Výměna informací s národním členem 

(1) Orgány činné v trestním řízení poskytnou národnímu 
členovi bez zbytečného odkladu informace nezbytné 
k plnění úkolů Eurojustu; poskytnutí takových informací se 
považuje za žádost o součinnost Eurojustu pouze, je-li to 
orgánem činným v trestním řízení výslovně uvedeno. Tyto 
informace je možné předat ostatním národním členům nebo 
cizozemským orgánům, je-li to potřebné k plnění jejich 
úkolů. 
(2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce informují 
národního člena zejména o případech, jež se přímo dotýkají 
nejméně 3 členských států a nejméně 2 členským státům 
byly zaslány žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, a 
a) jedná se o skutek, za který lze uložit nepodmíněný trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let 
nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní 
svobody a který spočívá v některém z těchto jednání: 
1. obchod s lidmi, 

32018R1727 Čl. 21  
 

Článek 21 
 

1. Příslušné orgány členských států si s Eurojustem vyměňují veškeré informace 
nezbytné k plnění jeho úkolů podle článků 2 a 4 v souladu s použitelnými 
pravidly pro ochranu údajů. To zahrnuje alespoň informace uvedené 
v odstavcích 4, 5 a 6 tohoto článku. 
2. Předání informací Eurojustu se chápe jako žádost o pomoc Eurojustu 
v daném případě, pouze pokud to příslušný orgán výslovně uvede. 
3. Národní členové si bez předchozího povolení mezi sebou nebo se svými 
příslušnými vnitrostátními orgány vyměňují veškeré informace nezbytné 
k plnění úkolů Eurojustu. Příslušné vnitrostátní orgány zejména neprodleně 
informují své národní členy o případu, jenž se jich týká. 
4. Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy o zřízení 
společných vyšetřovacích týmů a o výsledcích jejich práce. 
5. Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy bez zbytečného 
odkladu o každém případu, který se týká nejméně tří členských států a ohledně 
něhož byla nejméně dvěma členským státům předána žádost nebo rozhodnutí 
o justiční spolupráci, včetně žádosti nebo rozhodnutí, které se zakládají na 
nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání, je-li splněna jedna či 
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2. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie, 
3. nedovolený obchod s omamnými a psychotropními 
látkami, 
4. nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem 
a výbušninami, 
5. korupce, 
6. podvod, který postihuje zájmy Evropských společenství 
ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství, 
7. padělání eura, 
8. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
9. útok proti informačnímu systému, 
b) skutková zjištění nasvědčují tomu, že skutek byl spáchán 
organizovanou zločineckou skupinou, nebo 
c) mohou mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na 
úrovni Evropské unie nebo se mohou dotýkat i jiných 
členských států. 
(3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále 
informují národního člena zejména o 
a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích 
jeho činnosti, 
b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže 
skutku souběžně trestní řízení v České republice 
a v jednom nebo více jiných členských státech, anebo se 
lze oprávněně domnívat, že takový případ nastane, 
c) sledovaných zásilkách dotýkajících se nejméně 3 států, 
z nichž nejméně 2 jsou členskými státy, a 
d) opakovaných odmítnutích nebo obtížích při vyřizování 
žádostí o mezinárodní justiční spolupráci. 
(4) Informace se národnímu členovi neposkytnou, pokud 
by tím došlo k ohrožení podstatných národních 
bezpečnostních zájmů nebo bezpečnosti osob. 
(5) Národní člen bez zbytečného odkladu informuje 
příslušný orgán činný v trestním řízení o výsledku 
zpracování jím poskytnutých informací a vyrozumí jej 
o souvisejících případech, které jsou Eurojustem 
evidovány. 

více těchto podmínek: 
a) jedná se o trestný čin, za nějž lze v dožadujícím nebo vydávajícím členském 
státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením 
osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně pěti nebo šesti let, o čemž 
rozhodne dotyčný členský stát, a který spočívá v některém z těchto jednání: 
i) obchod s lidmi; 
ii) pohlavní zneužívání nebo pohlavní vykořisťování, včetně dětské pornografie 
a navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům; 
iii) obchod s drogami; 
iv) nedovolený obchod se střelnými zbraněmi, jejich součástmi nebo díly, 
střelivem nebo výbušninami; 
v) korupce; 
vi) trestná činnost proti finančním zájmům Unie; 
vii) padělání peněz nebo platebních prostředků; 
viii) praní peněz; 
ix) počítačová trestná činnost; 
b) existují konkrétní poznatky o zapojení zločinného spolčení; 
c) existují poznatky, že by případ mohl mít závažný přeshraniční rozměr nebo 
by mohl mít dopad na úrovni Unie nebo dopad na členské státy jiné než ty, 
které jsou do případu přímo zapojeny. 
6.   Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy o: 
a) případech, kdy došlo nebo pravděpodobně dojde ke kompetenčním sporům; 
b) sledovaných zásilkách týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň dva jsou 
členskými státy; 
c) opakovaných obtížích či odmítnutích při výkonu žádostí a rozhodnutí 
o justiční spolupráci, včetně žádostí a rozhodnutí, které se zakládají na 
nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání. 
7. Příslušné vnitrostátní orgány nejsou povinny poskytovat informace 
v konkrétních případech, pokud by to poškodilo zásadní zájmy národní 
bezpečnosti nebo ohrozilo bezpečnost fyzických osob. 
8. Tímto článkem nejsou dotčeny podmínky stanovené v dvoustranných nebo 
mnohostranných dohodách nebo ujednáních mezi členskými státy a třetími 
zeměmi, včetně podmínek stanovených třetími zeměmi pro využití jimi 
poskytnutých informací. 
9. Tímto článkem nejsou dotčeny ostatní povinnosti týkající se předávání 
informací Eurojustu, včetně povinností podle rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(19). 
10. Informace uvedené v tomto článku jsou předávány strukturovaným 
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způsobem stanoveným Eurojustem. Příslušný vnitrostátní orgán není povinen 
tyto informace poskytnout, pokud již byly Eurojustu předány na základě jiných 
ustanovení tohoto nařízení. 

Čl. I b. 24 
(§ 31) § 31 

Spolupráce s Eurojustem 
(1) Byl-li příslušný orgán činný v trestním řízení požádán 
Eurojustem o zahájení trestního řízení v určité věci, 
převzetí trestního řízení nebo trestního oznámení z jiného 
členského státu nebo o jejich předání do jiného členského 
státu, koordinování svého postupu s příslušnými orgány 
jiného členského státu, vytvoření společného vyšetřovacího 
týmu nebo o poskytnutí informací nezbytných k plnění 
jeho úkolů, přičemž jde o případ, kdy Eurojust vykonává 
svou pravomoc prostřednictvím kolegia Eurojustu, vyřídí 
takovou žádost bez zbytečného odkladu. Není-li žádost 
Eurojustu odůvodněna, vyzve jej orgán činný v trestním 
řízení k neprodlenému doplnění důvodů. Odmítne-li 
žádosti vyhovět, uvede důvody takového postupu 
s výjimkou případů, kdy by jejich uvedení ohrozilo 
podstatné národní bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost 
osob. 
(2) Jde-li o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc 
prostřednictvím národního člena a požádá orgán činný 
v trestním řízení o úkony uvedené v odstavci 1 nebo 
o provedení úkonu v trestním řízení, postupuje se obdobně 
podle odstavce 1. 
(3) Nelze-li případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. b) nebo 
d) vyřešit dohodou dotčených členských států ani 
prostřednictvím jejich národních členů, národní člen na 
základě vyrozumění státního zástupce nebo soudu nebo 
i bez takového vyrozumění požádá kolegium Eurojustu 
o stanovisko, které zašle příslušnému státnímu zástupci 
nebo soudu. Nesouhlasí-li státní zástupce nebo soud se 
stanoviskem kolegia Eurojustu, bez zbytečného odkladu 
o tom informuje národního člena s uvedením důvodů 
takového nesouhlasu; důvody není třeba uvádět 
v případech, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné 

32018R1727 Čl. 4 Článek 4 
 

Operativní pravomoci Eurojustu 
1.Eurojust: 
a) informuje příslušné orgány členských států o vyšetřování a stíhání, o kterých 
byl sám informován a která mají dopad na úrovni Unie nebo by mohla mít 
dopad na jiné než přímo dotčené členské státy; 
b) pomáhá příslušným orgánům členských států při zajišťování co nejlepší 
koordinace vyšetřování a stíhání; 
c) napomáhá ke zdokonalování spolupráce příslušných orgánů členských států, 
zejména na základě analýz Europolu; 
d) spolupracuje a konzultuje s Evropskou soudní sítí v trestních věcech, přičemž 
mimo jiné využívá databázi dokumentů této Evropské soudní sítě a přispívá 
k jejímu zdokonalování; 
e) úzce spolupracuje s Úřadem evropského veřejného žalobce ve věcech, které 
spadají do jeho působnosti; 
f) poskytuje operativní, technickou a finanční podporu pro přeshraniční operace 
a vyšetřování členských států, mimo jiné pro společné vyšetřovací týmy; 
g) podporuje unijní specializovaná centra vybudovaná Europolem a dalšími 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, a případně se na nich podílí; 
h) spolupracuje s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a se sítěmi Unie 
zřízenými v prostoru svobody, bezpečnosti a práva upravenému v hlavě V 
Smlouvy o fungování EU; 
i) podporuje činnosti členských států v boji proti závažným formám trestné 
činnosti uvedeným v příloze I. 
2.Při plnění svých úkolů může Eurojust požádat příslušné orgány dotčených 
členských států, s uvedením důvodů, aby: 
a) zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých činů; 
b) souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe vyšetřování nebo stíhání 
určitých činů; 
c) koordinovaly činnost mezi příslušnými orgány dotčených členských států; 
21.11.2018 CS Úřední věstník Evropské unie L 295/147 
d) sestavily společný vyšetřovací tým v souladu s příslušnými mechanismy 
spolupráce; 
e) poskytly Eurojustu informace, které jsou nezbytné k plnění jeho úkolů; 
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národní bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob. 
 

f) provedly zvláštní vyšetřovací úkony; 
g) přijaly jakákoliv jiná opatření odůvodněná pro vyšetřování nebo stíhání. 
3.Eurojust také může: 
a) poskytovat Europolu stanoviska na základě analýz provedených Europolem; 
b) zajišťovat logistickou podporu, včetně překladatelství, tlumočnictví 
a organizace koordinačních schůzek. 
4.Pokud se dva nebo více členských států nemohou dohodnout na tom, který 
z nich by měl vést vyšetřování nebo stíhání na základě žádosti podle odst. 2 
písm. a) a b), vydá Eurojust písemné stanovisko k případu. Eurojust toto 
stanovisko neprodleně předá dotčeným členským státům. 
5.Na žádost příslušného orgánu nebo z vlastního podnětu vydá Eurojust 
písemné stanovisko k opakovaným odmítnutím nebo k obtížím týkajícím se 
výkonu žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně těch, které se zakládají 
na nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání, není-li možné tyto 
případy vyřešit vzájemnou dohodou mezi příslušnými vnitrostátními orgány 
nebo zapojením dotčených národních členů. Eurojust toto stanovisko 
neprodleně předá dotčeným členským státům. 
6.Příslušné orgány dotčených členských států odpoví na žádosti Eurojustu podle 
odstavce 2 a na písemná stanoviska uvedená v odstavci 4 nebo 5 bez 
zbytečného odkladu. Příslušné orgány členských států nemusí těmto žádostem 
vyhovět nebo mohou odmítnout řídit se písemným stanoviskem, pokud by to 
poškodilo zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo ohrozilo úspěch 
probíhajícího vyšetřování či bezpečnost fyzické osoby. 
 

Čl. I b. 24 
(§ 32) 

§ 32 
Ochrana osobních údajů 

(1) Orgán činný v trestním řízení nebo národní 
korespondent, který předal Eurojustu osobní údaje, požádá 
Eurojust o jejich opravu nebo výmaz, zjistí-li, že předané 
osobní údaje jsou nepřesné. 
(2) Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány 
Eurojustem, může prostřednictvím Nejvyššího státního 
zastupitelství bezplatně požádat Eurojust o informaci 
o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li tato osoba 
nebo se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou 
nepřesné s ohledem na účel zpracování nebo jsou 
zpracovávány v rozporu s právním předpisem Evropské 
unie 2), může prostřednictvím Nejvyššího státního 

32018R1727 Čl. 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 31 
 

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům 
1.   Subjekt údajů, který si přeje uplatnit své právo na přístup k operativním 
osobním údajům podle článku 80 nařízení (EU) 2018/1725, které se týkají 
tohoto subjektu údajů a které zpracovává Eurojust, může podat žádost 
u Eurojustu nebo u vnitrostátního dozorového úřadu v členském státě podle 
vlastního výběru. Uvedený úřad postoupí žádost Eurojustu a v každém případě 
nejpozději jeden měsíc ode dne, kdy ji obdržel. 
2.Eurojust odpoví na žádost bez zbytečného odkladu a v každém případě 
nejpozději tři měsíce ode dne, kdy ji obdržel. 
3.Po obdržení žádosti a před přijetím rozhodnutí konzultuje Eurojust 
s příslušnými orgány dotčených členských států. Rozhodnutí o přístupu 
k údajům smí být Eurojustem přijato pouze za úzké spolupráce s členskými 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJXKEXWI)



 

13 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

zastupitelství požadovat, aby Eurojust odstranil takto 
vzniklý stav, zejména aby osobní údaje blokoval, provedl 
jejich opravu, doplnění nebo likvidaci. 
(3) Nejvyšší státní zastupitelství žádosti uvedené v odstavci 
2 neprodleně postoupí Eurojustu. 
(4) Nesouhlasí-li osoba uvedená v odstavci 2 se způsobem 
vyřízení své žádosti, může do 30 dnů od doručení 
rozhodnutí o takové žádosti předložit věc k přezkoumání 
společnému kontrolnímu orgánu Eurojustu2). 
(5) Nárok na náhradu škody způsobené Eurojustem 
uplatňuje osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Eurojustem, 
ve státě, ve kterém má Eurojust sídlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 26 

státy, jichž se sdělení těchto údajů přímo týká. Pokud členský stát vznese 
námitku proti rozhodnutí navrhovanému Eurojustem, sdělí mu důvody této 
námitky. Eurojust takové námitce vyhoví. Dotčení národní členové následně 
vyrozumí příslušné orgány o obsahu rozhodnutí Eurojustu. 
4.Žádost vyřizují a jménem Eurojustu o ní rozhodují dotčení národní členové. 
Nedojdou-li ke shodě, postoupí žádost kolegiu, které o ní rozhodne 
dvoutřetinovou většinou. 
 
 

Článek 26 
 

Zpracování osobních údajů Eurojustem 
1.Na zpracování operativních osobních údajů Eurojustem se použije toto 
nařízení a článek 3 a kapitola IX nařízení (EU) 2018/1725. Na zpracování 
administrativních osobních údajů Eurojustem se rovněž použije nařízení (EU) 
2018/1725, s výjimkou jeho kapitoly IX. 
2.Odkazy na „použitelná pravidla pro ochranu údajů“ v tomto nařízení se 
považují za odkazy na ustanovení o ochraně údajů obsažená v tomto nařízení 
a nařízení (EU) 2018/1725. 
3.Pravidla pro ochranu údajů při zpracovávání operativních osobních údajů 
stanovená tímto nařízením se považují za zvláštní pravidla na ochranu údajů ve 
vztahu k obecným pravidlům stanoveným článkem 3 a kapitolou IX nařízení 
(EU) 2018/1725. 
4.Eurojust stanoví lhůty pro uchovávání administrativních osobních údajů 
v ustanoveních svého jednacího řádu týkajících se ochrany údajů. 
 

Čl. I b. 16 a 
17 
(§ 34) 

§ 34 
(1) Úkoly plynoucí ze zapojení České republiky do 
Evropské justiční sítě3) plní kontaktní body a technický 
korespondent zpravodaj pro Evropskou justiční síť. 
Orgány činné v trestním řízení a ministerstvo jsou jim 
povinny v rámci svých pravomocí za tímto účelem 
poskytnout součinnost. 
(2) Osoby, které jsou kontaktními body Evropské justiční 
sítě, jmenuje s jejich souhlasem a odvolává ministr 
spravedlnosti z řad soudců, státních zástupců nebo 
zaměstnanců ministerstva, přičemž přihlédne k jejich 
odborným a jazykovým znalostem a zkušenostem. 

32018R1727 Čl. 20 odst. 1 Článek 20 
 

Národní koordinační systém Eurojustu 
1.   Každý členský stát jmenuje jednoho nebo více národních zpravodajů pro 
Eurojust. 
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U státních zástupců tak činí na návrh nejvyššího státního 
zástupce. 
(3) Z osob, které jsou kontaktními body, ministr 
spravedlnosti jmenuje s jeho souhlasem a odvolává 
národního korespondenta zpravodaje pro Evropskou 
justiční síť. 
 

 
 

Číslo předpisu EU  (kód 
celex) 

Název předpisu EU 
 

32018R1727 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) 
a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV 
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