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Posudek oponentky 

na dizertační práci Mgr. Terezy Coufalové 

 

na téma „Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii“ 

 

 

Zaměření dizertační práce, její základní koncepce a 

systematika 

 

Předložená dizertační práce pojednává o justiční a policejní 

spolupráci v Evropské unii. Jedná se o téma velmi aktuální, neboť 

kriminalita a zločin ohrožuje samotnou podstatu evropské 

spolupráce a to především její ekonomickou stránku a přestože 

spolupráce v policejních a justičních záležitostech nebyla 

původním cílem evropské integrace, právě vzrůstající ohrožení 

vnitřních zájmů společenství i jednotlivých členských států 

vyvolaly potřebu reagovat. V návaznosti na nově vznikající druhy 

kriminality a celkově provázanější spolupráci pachatelů závažné 

trestné činnosti, se příslušné orgány na unijní i na národní 

úrovni setkávají se situacemi, které zatím nebyly řešeny buď 

vůbec, nebo které jsou zatím upraveny pouze teoretickými 

normami, dosud neuvedenými do praxe. 

Předložená práce se snaží podrobně popsat ucelený pohled na 

danou problematiku a definovat a shrnout všechny podstatné 

právní nástroje a instituce, které se danou problematikou na 

půdě Evropské unie zabývají. 

Práce je členěna na tři základní kapitoly a závěr. V první 

kapitole je výklad zaměřen zejména na historický vývoj dané 

problematiky, tedy základy justiční a policejní spolupráce 

v Evropě, mezinárodní spolupráci v justiční oblasti na území 

Československa od 2. světové války do období po pádu 

komunismu, vznik Evropské unie a stručný vývoj justiční a 

policejní spolupráce v Evropské unii. 

 Druhá část práce je věnována současným evropským 

institucím a právním nástrojům v trestněprávní oblasti. Autorka 
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se věnuje historickému vývoji a řízení Eurojustu a mezinárodní 

právní pomoci, dále obecně právnímu styku České republiky 

s cizinou i problematice evropského zatýkacího rozkazu.  

Třetí kapitola práce se zabývá předpokládaným vývojem 

justiční a policejní spolupráce v Evropské unii a navrhovanými 

řešeními, kdy práce vyúsťuje v závěr, shrnující hlavní body práce. 

Autorka si zejména klade otázku, jak tuto spolupráci realizovat a 

kde najít hranici mezi zachováním vlastní svrchovanosti a mezi 

delegováním svých pravomocí na instituci či organizaci stojící nad 

jednotlivými státy, tedy jakým způsobem hledat a najít konsenzus 

mezi všemi subjekty, které určité své pravomoci na nadnárodní 

subjekty delegují. Dále autorka zdůrazňuje skutečnost, že na 

počátku spolupráce mezi jednotlivými státy vázla mezinárodní 

právní pomoc a komunikace mezi jejich justičními orgány. 

Vyřizování žádostí bylo zdlouhavé a mnohdy neefektivní, mj. i 

z důvodů rozdílného pohledu na některé právní instituty trestního 

práva v jednotlivých zemích. Dle názoru autorky jsou dnes orgány 

členských států schopny bez větší administrativní či finanční 

zátěže úspěšně bojovat i s tou nejzávažnější trestnou činností. 

Proto nevidí důvod k další unifikaci trestněprávních norem či 

ještě větší delegaci pravomocí vnitrostátních orgánů na orgány 

Evropské unie. Významný posun vpřed spatřuje autorka 

v seznámení odborné veřejnosti a zejména českých justičních 

orgánů s působností a pravomocemi již existujících 

trestněprávních orgánů a institucí Evropské unie a výhodami, 

které by jim spolupráce s nimi mohla přinést. Na základě 

provedené analýzy dané problematiky se domnívá, že budoucí 

vývoj justiční a policejní spolupráce by neměl vést skrze další 

unifikaci právních norem a delegaci pravomocí, ale skrze 

intenzivnější spolupráci mezi orgány činnými v jednotlivých 

členských státech a efektivnější využívání již existujících nástrojů 

Evropské unie.  

 

Hodnocení formálních aspektů práce 
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Formální členění práce do jednotlivých kapitol a podkapitol je 

přehledné a logické, v práci se lze snadno orientovat. Formální 

úprava práce je v pořádku, žádné zásadní nedostatky zde 

neshledávám. Rozsah pramenů je přiměřený zvolenému tématu, i 

práce s nimi (zejména způsob jejich citace) odpovídá zvyklostem 

pro tento typ kvalifikačních prací. Práce splňuje požadavky na 

rozsah dizertační práce a prokazuje autorčinu schopnost 

k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti zpracovávané 

problematiky. Oceňuji snahu autorky o poskytnutí uceleného 

výkladu k dané problematice.  

 

 Závěr a náměty pro obhajobu 

 

Práci hodnotím celkově jako zdařilou a nenacházím v ní žádné 

významné nedostatky. 

S ohledem na výše uvedené tak práci doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu dizertačních 

prací. 

 

V rámci obhajoby by mohla autorka uvést, jaké má konkrétní 

návrhy de lege ferenda k otázce tzv. evropského veřejného žalobce 

(viz kapitola III.2 předložené práce). 

 

 

V Praze dne 2. června 2015 

 

 

 

       Doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. 

       oponentka dizertační práce 

 
 


