
Internetové 
stránky Evropské 
justiční 
sítě (EJS)

Spolupráce za 
hranicemi EU 

Internetové stránky EJS mají specializovanou sekci s 
informacemi o zemích a justičních sítích mimo EU.

O internetových 
stránkách sítě EJS: 

 ‣ vytvořeny v roce 2000,

 ‣ výchozí bod pro kontaktní místa EJS obsahující 
sekce s omezeným přístupem věnované 
jednotlivým kontaktním místům,

 ‣ spravované sekretariátem a technickými 
zpravodaji EJS,

 ‣ překládány do úředních jazyků EU (překlad 
právě probíhá),

 ‣ právní základ: rozhodnutí Rady 2008/976/SVV 
ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti 
(„rozhodnutí o EJS“).

sekretariát EJS
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR The Hague • Nizozemsko
Fax: +31 (0) 70 412 5570 • E-mail: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Komplexní on-line platforma obsahující praktické 
elektronické nástroje a příslušné informace usnadňující 
spolupráci mezi orgány, které se zabývají mezinárodní 
justiční spoluprací v trestních věcech.

www.ejn-crimjust.europa.eu

V této sekci naleznete kontaktní údaje 
kontaktních míst EJS v zemích mimo 
EU a členů justičních sítí z celého 
světa. Odborníci z praxe se mohou 
prostřednictvím kontaktních míst EJS ve 
svém členském státě spojit s justičními 
orgány po celém světě.
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Elektronické nástroje, 
které jsou k dispozici na 
internetových stránkách EJS:

atlas
ve kterém lze nalézt orgány příslušné pro výkon 
žádostí o justiční spolupráci, včetně kontaktních údajů,

kompendium
ve kterém lze vypracovávat a odesílat žádosti (k 
dispozici ve všech úředních jazycích EU):
• vzor žádosti o vzájemnou právní pomoc,
• evropský vyšetřovací příkaz,
• příkaz k zajištění,
• příkaz ke konfiskaci,
• jiné druhy nástrojů EU v oblasti vzájemného 

uznávání,

Fiches Belges
ve kterých si lze ověřit, zda je soudní opatření 
použitelné v jiné zemi, jakož i nalézt informace o tom, 
jaký jazyk použít a jaké údaje připojit,

právní knihovna
ve které lze nalézt informace o právních nástrojích EU 
a oznámení, formuláře, zprávy, příručky atd.,

seznam kontaktních míst
ve kterém lze nalézt kontaktní údaje kontaktních míst 
EJS (chráněno heslem).

Co dalšího lze nalézt 
na internetových 
stránkách EJS?

 ‣ specializované sekce věnované evropskému 
vyšetřovacímu příkazu, evropskému zatýkacímu 
rozkazu a elektronickým důkazům,

 ‣ stav provedení právních nástrojů EU v členských 
státech,

 ‣ informace o vnitrostátních systémech (členské státy 
EU, přidružené země a kandidátské země),

 ‣ partnery EJS,

 ‣ sekce Události a Novinky, ve kterých naleznete 
přehled nadcházejících zasedání EJS a partnerských 
akcí a také informace o nejnovějším vývoji v oblasti 
justiční spolupráce v trestních věcech.

Více 
informací 

 ‣ Přečtěte si praktické pokyny EJS na jejích 
internetových stránkách.

 ‣ K dispozici jsou též videa, například video 
představující internetové stránky EJS a instruktážní 
videa týkající se různých nástrojů.

Internetové stránky EJS s průměrným 
počtem 2,5 milionu zhlédnutí ročně jsou 
i nadále klíčovým zdrojem zásadních 
informací pro odborníky z praxe. Jedním z 
klíčových úkolů sekretariátu EJS je proto 
zajistit kvalitu obsahu na této platformě.
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