
Abstrakt - Úřad evropského veřejného žalobce  

Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se  

o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do určité míry 

se stávajícím směřováním Evropské unie nezbytný. Snahy o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 

lze pozorovat již od první poloviny 90. let. Celému projektu bylo však nezbytné podřídit a přizpůsobit 

nejenom politickou vůli, ale zejména široké legislativní prostředí a příslušný právní základ. Následně, ani 

cesta k přijetí legislativního návrhu nebyla jednoduchá. Přestože se Evropské komisi podařilo v roce 2013 

předložit obsáhlý legislativní balíček k posílení ochrany finančních zájmů, složitost zřízení evropské 

prokuratury potvrzují náročná jednání trvající čtyři roky, která byla završena v říjnu 2017, kdy bylo 

přijato dvaceti členskými státy formou posílené spolupráce nařízení č. 2017/1939, kterým se provádí 

posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.  

 

Hlavním cílem této rigorózní práce je komplexní analýza projektu evropského veřejného žalobce 

z historické perspektivy a zejména analýza vývoje tohoto projektu optikou posledních čtyř let 

s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce nese – zejména 

mechanismus žluté karty, projednávání návrhu nařízení o Eurojustu a otázka začlenění podvodů na DPH 

do finanční kriminality.  

 

Má rigorózní práce je rozdělena na 4 hlavní části. První část je věnována rozvoji evropské spolupráce na 

poli trestního práva a historickému vývoji a původním myšlenkám na zřízení instituce evropského 

žalobce. Ve druhé části nastiňuji, za jakých legislativních podmínek a okolností se začal rodit projekt 

Úřadu, jak probíhal proces přijetí legislativního návrhu a jaké důvody vedly k jeho přijetí. Ve třetí části se 

zabývám obsahovou stránkou celého legislativního balíčku Komise k posílení ochrany finančních zájmů 

EU – zejména návrhu nařízení o Eurojustu a návrhu nařízení o zřízení Úřadu. Ve třetí části se vedle výše 

uvedeného podrobně zabývám projednáváním návrhu nařízení o zřízení Úřadu v členských státech  

a v unijních orgánech. Též se poměrně podrobně zaměřuji na okolnosti přijetí PIF směrnice a zejména na 

problematiku podvodů na DPH ve světle nejnovější judikatury SDEU. Ve čtvrté části práce přibližuji 

aktuální podobu přijatého nařízení 2017/1939 a zejména poukazuji na jeho stěžejní či nejvíce 

problematická ustanovení. V závěru práce jsem se snažila nastínit harmonogram možného fungování 

Úřadu v budoucnu jak v EU, tak v ČR.   

 

 

 


