
Tato diplomová práce podává výklad o europeizaci trestního práva. Cílem práce je 

přiblížit vývoj europeizace v rámci Evropské unie, zanalyzovat současný právní stav a dále se 

zaměřit na instituce prosazování práva. Práce je rozdělena do tří kapitol. 

Úvodní kapitola se zabývá samotným pojmem europeizace trestního práva a posléze 

rozebírá vývoj policejní a justiční spolupráce v trestních věcech v prostoru Evropské unie. 

Poté se práce soustředí na judikaturu Evropského soudního dvora, jež měla na vývoj 

europeizace velký vliv. 

Druhá kapitola rozebírá současný právní stav a největší změny, které přinesla 

Lisabonská smlouva. Pozornost je věnována harmonizaci trestního práva hmotného a 

procesního, novému institutu tzv. záchranné brzdy a rozšíření pravomoci Evropského 

soudního dvora. Další část této kapitoly je zaměřena na problematiku přistoupení Evropské 

unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod a zabývá se též Listinou základních práv 

Evropské unie. Na závěr druhé kapitoly je provedeno stručné shrnutí. 

Třetí stěžejní kapitola této práce se věnuje institucím prosazování práva a je rozdělena 

na tři části. První část pojednává o Europolu. Nejdříve je rozebrán jeho vznik a právní základ, 

struktura, působnost, pravomoci a kontrola činnosti. Posléze je zhodnoceno fungování této 

instituce a nakonec zanalyzován předložený návrh nařízení o Europolu. Předmětem druhé 

části je Eurojust. Stejně jako v případě Europolu je popsán jeho vznik, struktura, působnost a 

pravomoci. Poté, co je krátce nastíněna činnost OLAF, je rozebrán vzájemný vztah Eurojustu, 

OLAF a Europolu. Na závěr této části je kriticky zhodnocen návrh nařízení o Eurojustu. Třetí 

část se věnuje Úřadu evropského veřejného žalobce. Nejprve je popsán vývoj tohoto projektu. 

Poté je podán výklad o teoretických variantách reforem podle čl. 85 a 86 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Nakonec je posouzen návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce a následuje zamyšlení nad budoucím vývojem. 

V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a zopakovány názory týkající se 

vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce. 


