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1. Usnesením Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě byla zřízena síť pro 

legislativní spolupráci ministerstev spravedlnosti Evropské unie1. Na zasedání Rady, během 

něhož bylo usnesení dne 28. listopadu 2008 přijato, se Komise zavázala k plné podpoře sítě, 

pokud možno i prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků.

2. V souladu s bodem 16 uvedeného usnesení má Rada přezkoumat uplatňování usnesení 

nejpozději tři roky od jeho přijetí.

3. Předsednictví připravilo ve spolupráci s francouzským ministerstvem spravedlnosti, které 

v současnosti vykonává funkci správce sítě, návrh příslušné zprávy. 

  
1 Úř. věst. C 326, 20.12.2008, s. 1.
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4. Radové pro SVV revidovali znění návrhu zprávy na zasedání dne 17. října 2011. Znění, jak 

vyplynulo z uvedeného zasedání, spolu s několika návrhy předsednictví je uvedeno 

v příloze.

5. Coreper se vybízí, aby toto znění posoudil s cílem umožnit Radě pro SVV, aby zprávu na 

zasedání konaném ve dnech 27. a 28. října 2011 přijala.

___________________________
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PŘÍLOHA

(návrh)

ZPRÁVA

o uplatňování usnesení Rady a zástupců

vlád členských států zasedajících v Radě

o zřízení sítě pro legislativní spolupráci

ministerstev spravedlnosti Evropské unie

Přehled

1. Dne 28. Listopadu 2008 bylo přijato usnesení Rady a zástupců vlád členských států 

zasedajících v Radě o zřízení sítě pro legislativní spolupráci ministerstev spravedlnosti 

Evropské unie1.

2. Cílem této sítě je podpořit lepší pochopení právních předpisů ostatních členských států, což 

je rovněž jedním ze způsobů, jak posílit vzájemnou důvěru a podpořit uplatňování zásady 

vzájemného uznávání.

3. Cílem této sítě je zlepšit výměnu informací o platných právních předpisech, o justičních 

a právních systémech a o hlavních projektech týkajících se právních reforem, zejména 

v oblasti občanského a trestního práva. Síť rovněž umožňuje, aby ministerstva spravedlnosti 

společně vypracovávala srovnávací právní studie k aktuálním legislativním nebo právním 

otázkám, mimo jiné za účelem získání lepšího přehledu o provádění práva Evropské unie.

  
1 Úř. věst. C 326, 20.12.2008, s. 1.
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4. Pětadvacet členských států určilo v souladu s bodem 4 usnesení své národní zpravodaje 

a poskytlo správci kontaktní údaje v souladu s bodem 5 usnesení.1 Na posledním zasedání 

zpravodajů sítě konaném v červnu 2011 oznámilo Německo své přání přistoupit k této síti2

od 1. ledna 2012.

5. Byla uspořádána tři zasedání zpravodajů, a to dne 19. června 2009 v Paříži, dne

28. června 2010 v Madridu a dne 27. června 2011 v Budapešti. 

6. Na ustavujícím zasedání konaném v Paříži dne 19. června 2009 zpravodajové zastupující 

ministerstva spravedlnosti členských států Evropské unie přijali vnitřní pokyny upravující 

fungování sítě, včetně jazykových záležitostí. Pokyny vstoupily v platnost dnem přijetí. 

Francie byla při této příležitosti pověřena správou sítě.

7. Od druhého zasedání zpravodajů sítě, které se konalo v červnu 2010 v Madridu, se Evropská 

komise účastní zasedání zpravodajů v postavení pozorovatele.

8. Francouzské ministerstvo spravedlnosti zřídilo webovou stránku sítě, jejíž provoz byl 

zahájen dne 28. června 2010. Síť připravuje druhou verzi na adrese http://legicoop.eu.

  
1 Požadované kontaktní údaje zahrnují: a) příjmení, jméno a postavení zpravodaje či 

zpravodajů; b) jazykové znalosti každého zpravodaje a c) komunikační prostředky, které 
má zpravodaj či zpravodajové k dispozici, včetně konkrétních (telefonních) čísel, 
(elektronických) adres atd.

2 Dokument 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.
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9. Výroční zprávy o činnosti vypracovávané správcem sítě ukazují stabilní nárůst objemu 

výměny informací. Během prvního roku (červen 2009 - červen 2010) fungování sítě podalo 

17 zemí 113 žádostí o informace. Na základě těchto žádostí bylo obdrženo 634 odpovědí.

10. V následujícím roce (červenec 2010 - červen 2011) došlo k navýšení tohoto počtu na 129 

žádostí a 797 odpovědí. Od zahájení provozu sítě v červnu 2009 do 23. června 2011 bylo 

podáno 242 žádostí. Na základě těchto žádostí bylo obdrženo 1 431 odpovědí. Tato čísla 

dokládají odůvodnění, z nichž vycházelo usnesení Rady z roku 2008, i když by bylo 

vhodné, aby na žádosti odpovídalo více členských států.

11. Mezi členskými státy zjevně existovala neuspokojená poptávka po lepším vzájemném 

porozumění soudním a právním systémům a legislativě , stejně jako po výměně informací, 

pokud jde o projekty právních reforem a provádění evropských ustanovení do vnitrostátních 

právních systémů. Tato síť uvedenou mezeru přinejmenším do určité míry vyplnila, 

a přispěla tak k vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

12. Síť nemá právní subjektivitu. V současnosti je řízena správcem z francouzského 

ministerstva spravedlnosti, který od svého jmenování zajišťuje její fungování, 

administrativní a technický provoz, údržbu a rychlý rozvoj.

Závěry

13. Síť prokazuje, že je užitečným nástrojem pro výměnu informací o právních systémech, 

a přispěla ke zlepšení provádění evropských právních nástrojů do vnitrostátních systémů

a k zásadním právním reformám členských států.
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14. V zájmu zajištění upevnění sítě a jejího dalšího rozvoje (…) by bylo možné zvážit přijetí 

nových vnitřních pokynů o praktickém fungování, a bude-li nezbytné, i nové usnesení 

Rady či jiný nástroj. Byla již navržena významná vylepšení, která mají mimo jiné 

zajistit:

· aby sepisované žádosti byly srozumitelnější a konkrétnější,

· aby pro odpověď byly stanoveny přiměřené lhůty, přičemž by měly být 

důkladně posouzeny naléhavé případy, kdy jsou členské státy požádány 

o poskytnutí odpovědi ve velmi krátké lhůtě,

· aby na žádosti odpovídalo více členských států, přičemž se rozumí, že odpovědi 

jsou dobrovolné,

· aby došlo k lepšímu využívání obsahu informací, které jsou k dispozici, a

· aby se komunikační a informační technologie sítě neustále přizpůsobovala moderním 

standardům.

15. Řádný provoz sítě je založen na zapojení vnitrostátních zpravodajů, kteří poskytují odpovědi 

na žádosti o informace. Vzhledem k tomu je důležité posoudit, jak by bylo možné 

činnost vnitrostátních zpravodajů usnadnit. V tomto ohledu by mohlo napomoci

sledování činnosti sítě a pravidelné (automatizované) podávání statistických zpráv správcem 

sítě vnitrostátním zpravodajům.

16. Činnosti sítě ve fázi vypracovávání právních předpisů do určité míry odrážejí úkol N-Lexu, 

kterým je zveřejňování vnitrostátních právních předpisů, které provádějí nástroje Unie. 

Mohlo by se zvážit, jak by mohly být tyto dvě fáze legislativní činnosti a publikace 

vzájemně přínosným způsobem koordinovány, přičemž je třeba zohlednit, že zásadní 

informace vyměňované prostřednictvím této sítě nejsou určeny široké veřejnosti.

Zveřejnění by však bylo možné navrhnout u srovnávacích právních studií. Za tímto 

účelem již byla zahájena spolupráce sítě s Úřadem pro úřední tisky EU.
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17. Ke zvýšení povědomí o síti a jejích činnostech a ke zlepšení přístupu k informacím 

shromážděným na síti by bylo vhodné, aby došlo k začlenění webové stránky sítě do 

portálu evropské e-Justice.

18. V průběhu tří let od svého založení se síť stala díky svým charakteristikám vysoce 

oceňovaným evropským nástrojem. Kromě využití nejmodernějších technologií za účelem 

poskytování právních informací náleží mezi silné stránky sítě i skutečnost, že se opírá 

o zkušené právní odborníky z veřejné správy členských států, kteří jsou často pověřováni 

sjednáváním nástrojů evropského práva, jejich prováděním a uplatňováním a jsou s těmito 

činnostmi podrobně obeznámeni.

19. K tomu, aby mohla i nadále vykonávat své užitečné úkoly, síť potřebuje stabilitu. 

Dostatečné financování každodenního provozu sítě by značně posílilo stabilitu sítě 

a její účinný chod. Bylo by možné zvážit i novou právní formu organizace, která by 

obnášela právní subjektivitu sítě, zejména pokud by to bylo přínosem při získávání 

finančních prostředků z jiných zdrojů, než jsou příspěvky členských států, které by 

měly být i nadále dobrovolné. Síť by si však měla zachovat svou flexibilní 

a jednoduchou správu, která vedla k jejímu úspěchu a bude k němu přispívat

i v budoucnu.

(bývalé body 15, 20 a 21 byly vypuštěny)

________________________


