
Shrnutí 

 Rigorózní práce nese název Terorismus a jeho trestněprávní aspekty. Dílo je rozčleněno 

do čtyřech kapitol, každá věnující se fenoménu terorismu z trochu jiného hlediska. První 

kapitola se věnuje základním východiskům terorismu, čímž vlastně je jakousi vstupní branou 

do zkoumané problematiky. Obsahem této kapitoly je i historický exkurz k formování 

univerzálních teoreticko-doktrinálních definic terorismu. Po definování terorismu se dostáváme 

k jeho dílčím znakům, příčinám a samozřejmě i důsledkům teroristického počínání. 

Opomenutou nezůstává ani vykonstruovaná klasifikace terorismu, vlastně provedení jeho 

typologie. Druhá kapitola se nese v duchu trestněprávní kodifikace terorismu na úrovni 

vnitrostátní právní úpravy České republiky a Slovenské republiky. V rámci této kapitola je 

proto představena platná právní úprava trestního práva vymezující trestný čin teroristického 

útoku a terorizmu. K tomu je představena i související trestná činnost jakkoli se vážící 

k terorismu jako kybernetická kriminalita, ekonomická kriminalita a násilná kriminalita. 

Zejména pak oblast kybernetické kriminality představuje novum z hlediska trestní 

jurisprudence. Následně je pozornost přenesena na selektované trestněprávní nástroje boje proti 

terorismu jako evropský zatýkací rozkaz, teroristickou vazbu a jiné.  

 Samozřejmě nebylo představitelné, proto ani možné, aby zůstala nevzpomenuta oblast 

mezinárodního práva a terorismu. Třetí kapitola práce se proto zaobírá protiteroristickou 

politikou Evropské unie a jejím postavením v rámci boje proti terorismu. Protiteroristická 

politika EU představuje veškerou činnost vyvíjenou orgány a institucemi EU v boji proti 

terorismu, týká se proto politických i legislativních nástrojů. Evropské právo či právo EU 

v podobě primárních a sekundárních právních aktů je základním kamenem protiteroristické 

politiky celého evropského kontinentu. Lukrativní oblastí zájmu je představení terorismu jako 

tzv. evropského trestního činu. Zastáváme totiž názor, že terorismu není pouhým porušením 

vnitrostátního práva dotčeného státu, nýbrž představuje narušení celosvětového pokojného 

stavu a pořádku. Z tohoto důvodu je třeba na něj nahlížet, i jej klasifikovat na univerzálnější 

úrovni. Evropská unie nemá charakter federativního sdružení států, proto je osobitá podkapitola 

věnována i koordinačním a kooperačním (podpůrným) orgánům EU. No a konečně poslední 

kapitola se zabývá vztahem terorismu k lidským právům a demokratickým hodnotám. Tuto 

poslední část jsme pojali netradičně, protože jsme ji zaměřili na senzitivní problematiku otázky 

mučení a jiných praktik při snahách o předcházení nebo vyšetřování terorismu. Vedle toho, 

originálním je i představené postavení terorismu vůči válečnému právu. 


