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EJS

Evropská justiční síť
Propojování justičních
orgánů

Navštivte
internetové
stránky EJS
www.ejn-crimjust.europa.eu
Internetové stránky EJS jsou jednotným
kontaktním místem pro informace v oblasti
justiční spolupráce v trestních věcech. Nabízí
také odborníkům z praxe rozsáhlý soubor
nástrojů, mimo jiné:
▶ atlas
ve kterém lze nalézt příslušný orgán pro
zaslání žádosti,
▶ kompendium
ve kterém lze vypracovat žádost on-line,
▶ Fiches Belges
ve kterých lze nalézt základní právní
a praktické informace o procesních
a vyšetřovacích úkonech v jednotlivých
členských státech EU,
▶ právní knihovnu
ve které lze nalézt komplexní informace o
unijních a mezinárodních právních nástrojích.

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

Co je
to
EJS?
EJS je síť národních kontaktních míst (státních
zástupců, soudců, zástupců ministerstev
spravedlnosti a policejních orgánů), jejichž
hlavním úkolem je usnadňovat mezinárodní
justiční spolupráci v trestních věcech.
Kontaktní místa EJS, která jsou funkční od
roku 1998, jsou uznávána jako stěžejní pro
justiční spolupráci v příslušných zemích – počet
evidovaných případů v letech 2010 až 2020
překročil 90 000.
Správu, fungování a kontinuitu činnosti EJS
zajišťuje její sekretariát.

EJS a usnadňování
spolupráce
• Kontaktní místa EJS určují a navazují přímé
kontakty mezi orgány v celé EU a poskytují
právní a praktické informace o justiční
spolupráci.
• EJS umožňuje odborníkům z praxe kontaktovat
jejich protějšky po celém světě.
• EJS udržuje zabezpečená telekomunikační
spojení na podporu operativní činnosti
kontaktních míst.
• EJS představuje fórum pro diskusi o praktických
a právních problémech, k nimž dochází
v souvislosti s justiční spoluprací, přičemž si
klade za cíl:

EJS
a vytváření
sítí odborníků
• EJS pořádá ročně pět zasedání na úrovni
EU, která odborníkům z praxe umožňují se
seznámit, navázat profesní vztahy a na místě
vyřídit žádosti o justiční spolupráci.
• EJS usnadňuje společné přístupy k justiční
spolupráci mezi zástupci různých právních
systémů.
• EJS poskytuje finanční a organizační podporu
pro svá regionální a vnitrostátní zasedání.

‒ zlepšovat praktické uplatňování právních
nástrojů,
‒ budovat vzájemnou důvěru mezi členskými
státy,
‒ předávat stanoviska odborníků z praxe
příslušným orgánům EU.

Požádejte EJS
o pomoc při:
• určování příslušného místního orgánu v jiném
členském státě, kterému budete moci zaslat
žádost, a navazování přímých kontaktů s ním,
• zjišťování kontaktních údajů orgánů v rámci EU
a po celém světě,
• navazování kontaktů se zahraničními protějšky
za účelem získání právního poradenství ohledně
náležitého přístupu k justiční spolupráci
v trestních věcech,
• získávání právních a praktických informací o
justiční spolupráci,
• studování nejkomplexnějších informací
o právních nástrojích EU v oblasti justiční
spolupráce, včetně judikatury.

EJS a rozšiřování
znalostí
• EJS pořádá:
‒ jazyková školení zahrnující mimo jiné
významná témata v oblasti justiční
spolupráce,
‒ workshopy pro odborníky z praxe na téma
praktického uplatňování právních nástrojů.
• EJS poskytuje veřejný přístup ke kompletnímu
katalogu právních nástrojů EU, příslušné
judikatuře a podpůrným informacím.

