
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá tématem základních zásad přestupkového řízení,

přičemž ústřední pozornost je věnována zásadě ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci).

Cílem práce je představit základní zásady, které by měly najít své uplatnění v

přestupkovém řízení, popř. v procesu trestání obecně. Za tímto účelem jsem zvolil

metodu analýzy, kdy porovnávám výčet jednotlivých zásad přestupkového (trestního)

řízení a jejich obsah podle jednotlivých autorů.

Po zjištění, že v doktríně nepanuje shoda na tom, které zásady se v řízení o

přestupku mají aplikovat, jsem se pokusil o syntézu těchto rozdílných názorů, a to tak,

že jsem vybral jednotlivé zásady, na kterých se většina autorů shoduje, a k nim přidal

další zásady, které by se měly v řízení o přestupku uplatnit podlé mého názoru. K

jednotlivým zásadám jsem připojil stručný komentář, abych čtenáře uvedl do

problematiky.

Na základě takto vybraných zásad jsem následně vytvořil unikátní seznam

základních zásad přestupkového řízení, tedy zásad, které by se zcela určitě měly v

řízení o přestupku aplikovat. Z tohoto výčtu základních zásad přestupkového řízení

jsem vybral zásadu ne bis in idem, které jsem věnoval nejvíce pozornosti, neboť

uvedenou zásadu lze považovat za nejvíce problematickou.

Uvedenou problematičnost lze spatřovat zejména v tom, že se její teoretické

pojetí v právních řádech významně liší, což je výrazné specifikum právě této zásady.

V praxi lze problematičnost spatřovat v měnícím se výkladu této zásady ze strany

Evropského soudu pro lidská práva, který byl v jednotlivých případech protichůdný.

V diplomové práci čtenáři představuji teoretická východiska zásady ne bis in idem,

její vývoj v pramenech, ale i vývoj v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva,

který demonstruji na mnoha rozhodnutích tohoto soudu.

V závěru této práce nastiňuji problematiku mezinárodního uplatnění zásady ne

bis in idem, kde poukazuji na fakt, že zatímco podle Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod se mezinárodního uplatnění této zásady nelze úspěšně dovolat,

podle unijních pramenů práva to možné je.


