
  

 

Abstrakt 
Diplomová práce nazvaná „Europeizace trestního práva“ se zaměřuje na 

sledování sbližování trestního práva procesního jednotlivých států Evropy pod vlivem 
Evropské unie a Rady Evropy. Europeizace trestního práva je procesem vytváření 
společných evropských standardů na úrovni trestního práva hmotného i trestního práva 
procesního. 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. V úvodní první kapitole 
jsou  definovány základní pojmy, např. europeizace trestního práva, evropské trestní 
právo a vymezeny některé základní problémy s upozorněním na hlavní vývojové linie 
europeizace. Druhá kapitola poskytuje ucelený přehled historického vývoje procesu 
europeizace trestního práva a vývoje policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 
V rámci této kapitoly je popsán sled vzniku myšlenky sbližování právní úpravy 
trestního práva jednotlivých států Evropy s důrazem na vliv Rady Evropy a Evropské 
unie na trestní právo procesní.  Obsahem je dále porovnání vznikajících právních 
institutů těchto mezinárodních organizací a upozornění na možné problematické oblasti. 
Třetí kapitola diplomové práce se zaměřuje na otázku ochrany lidských práv, která je 
úzce spjata s procesem europeizace trestního práva a s trestním právem obecně. 
Součástí je rovněž zhodnocení jejího vlivu na europeizaci a s tím související možný 
střet mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva. 
Čtvrtá kapitola popisuje vybrané právní nástroje přijaté především v Evropské unii, 
např. evropský zatýkací rozkaz, evropský důkazní příkaz a evropský konfiskační příkaz. 
Diplomová práce se v této části také zaměřuje na problematiku základních procesních 
práv obviněného a ochrany obětí trestných činů. V poslední páté kapitole jsou shrnuty 
poznatky o orgánech a institucích policejní a justiční spolupráce, např. o Europolu, 
Eurojustu a OLAFu. 

Cílem diplomové práce je představit problematiku europeizace trestního práva 
a zpracovat ucelený přehled a rozbor nejdůležitějších institutů přijatých na úrovni Rady 
Evropy a Evropské unie v rámci trestního práva procesního. Z obsahu diplomové práce 
vyplývá, že zatímco se náhled na europeizaci trestního práva měnil v čase spolu 
s vnímáním postavení mezinárodního práva, jednotlivé státy vždy dosahovaly dohody 
ohledně nutnosti sbližovat právní řády k potlačování především přeshraniční 
a organizované kriminality. 


