
Abstrakt 

 Tato diplomová práce podává výklad o Eurojustu (Evropské jednotce pro 

justiční spolupráci) a o jeho vztazích s jinými institucemi evropské spolupráce  

v trestních věcech, jako jsou Europol (Evropský policejní úřad), OLAF (Evropský úřad 

pro boj proti podvodům), Evropská justiční síť a vzdělávací instituce‒ Evropská síť pro 

justiční vzdělávání (EJTN) a Evropská policejní akademie (CEPOL). 

 V úvodní kapitole je pojednáno o justiční a policejní spolupráci v trestních 

věcech v EU. Je shrnuta její historie a jsou rozebrány rozdíly mezi prvním a třetím 

pilířem Evropské unie. Dále jsou zmíněny změny vyplývající z přijetí Lisabonské 

smlouvy, která zrušila pilířovou strukturu, a tím došlo ke komunitarizaci třetího pilíře. 

To umožňuje hlubší trestní spolupráci v Evropské unii. 

 Druhá kapitola se zaměřuje na Eurojust, který je stěžejní institucí justiční 

spolupráce v trestních věcech. Pojednává o jeho historii, cílech, úkolech a organizační 

struktuře. V poslední části této kapitoly jsou nastíněny možnosti budoucího vývoje 

Eurojustu, zejména pak možnost přeměny Eurojustu v Úřad evropského veřejného 

žalobce, který by mohl podávat obžalobu a zastupovat ji před soudy. 

 Další kapitola rozebírá vztahy Evropské jednotky pro justiční spolupráci  

s dalšími institucemi trestní spolupráce EU. Tato kapitola je rozdělena na čtyři 

podkapitoly, v každé z nich je charakterizována jednotlivá instituce, popsány společné  

a rozdílné znaky těchto institucí a Eurojustu a na závěr je rozebrán vzájemný vztah  

s Eurojustem, zejména kde je zakotven a jak taková spolupráce funguje. V jedné  

z podkapitol jsou zmíněny také společné vyšetřovací týmy. 

 Poslední kapitola se zabývá praktickými dopady fungování Eurojustu a jeho 

spolupráce s výše zmíněnými institucemi. Jsou zde diskutovány také případové studie 

vytvořené Eurojustem. 

 Závěry práce hodnotí Eurojust jako velice důležitou agenturu Evropské unie  

a spolupráci mezi institucemi trestní spolupráce jako nutnou. Text se dále zabývá 

budoucností Eurojustu a jsou v něm doporučena určitá vylepšení spolupráce mezi 

institucemi justiční a policejní spolupráce v trestních věcech v Evropské unii. 


