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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

Jméno disertanta/disertantky : JUDr. Petra Zaoralová 

Téma práce : Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení 

Rozsah práce : 280 stran vlastního textu (úvod + části práce + závěr) 

Datum odevzdání práce : 4. 7. 2018 (elektronicky aj tlačená podoba) 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika procesnej použiteľnosti dôkazov v trestnom 

konaní je v teórii a praxi dlhé desaťročia diskutovanou otázkou. Najmä s ohľadom na 

rozvoj ľudského poznania, vedecko technický rozvoj a ochranu ľudských práv sa 

legislatívne či judikatúrne nepodarilo uspokojivo stanoviť stabilné „limity“ pre procesnú 

použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní. Procesná norma – Trestní řád, sa vo všeobecných 

ustanoveniach tejto problematike venuje pomerne stručne „Za důkaz může sloužit vše, co 

může přispět k objasnění věci,…“, v niektorých ustanoveniach je vylúčené použitie 

niektorých dôkazov napr. § 83a ods. 2 posl. veta Tr. řádu, § 88 ods. 1 posl. veta Tr. řádu, 

§ 89 ods. 3 Tr. řádu. Preto oceňujem snahy autorky pokúsiť sa vymedziť „limity“ pre 

procesnú použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní a tému posudzovanej práce považujem 

za aktuálnu. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

- teoretické znalosti – spracovanie dizertačnej práce si vyžiadalo hlboké znalosti 

trestného práva procesného, 

- vstupní údaje a ich spracovanie – doktorandka vyhľadala veľké množstvo vstupných 

údajov predovšetkým z literárnych prameňov a veľkého množstva súdnych 

rozhodnutí, ktoré tvorivým spôsobom spracovala, 

- použité metódy – zodpovedajú štandardom vedeckej práce. Vzhľadom na to, že práca 

je predovšetkým teoretická, autorka používa štandardné teoretické vedecké metódy 

predovšetkým analýzu, syntézu a komparáciu.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- dizertačná práca je vypracovaná v súlade s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 

20 a přílohou č. 4).  

- Autorka prácu člení na úvod dve základné časti a záver. V prvej časti sa venuje 

teoretickému a praktickému rozboru koncepcie použiteľnosti dôkazu v trestnom 

konaní a v druhej časti prevažne limitom použiteľnosti vybraných druhov dôkazov. 

- Prvá časť pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole autorka venuje pozornosť 

zákonnému procesu, ktorý je základným východiskom pre dokazovanie. Táto zásada 

má okrem legislatívneho vyjadrenia v Trestním řáde aj vyjadrenie v Listine. Autorka 

preto text kapitoly okrem teoretických úvah dopĺňa aj relevantnou judikatúru 

Ústavného súdu. Zásadu práva na zákonný proces autorka vhodne prepája 

v európskych súvislostiach aj na „fair trial“ resp. „due process“. Možno súhlasiť 

s názorom autorky, že Európsky súd pre ľudské práva viackrát zdôraznil, že Európsky 

dohovor neupravuje prípustnosť dôkazu ako takú a táto otázka patrí do pôsobnosti 

vnútroštátneho práva. Súd konštatoval, že znenie čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru, 

nestanovuje žiadne pravidlá prípustnosti dôkazu. 

- Druhá kapitola prestavuje teórie nepoužiteľnosti dôkazov v českom trestnom konaní. 

Autorka kriticky hodnotí právnu úpravu de lege lata, (napr. nerozlišovaniu pojmov 

dôkaz a dôkazný prostriedok) a porovnáva ju so slovenskou právnou úpravou. 
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Načrtáva rokmi diskutovaný problém a to demonštratívny vs. taxatívny výpočet 

dôkazných prostriedkov v trestnom konaní. K uvedenej problematike uvádza aj jej 

stanovisko, že taxatívny výpočet by bol z jej pohľadu nepredstaviteľným 

legislatívnym krokom. Na druhú stranu však dodáva, že demonštratívny výpočet 

dôkazných prostriedkov k posilneniu právnej istoty obvinených príliš neprispieva. 

Ako už bolo uvedené, v českom trestnom konaní platí základné východisko „Za důkaz 

může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci,…“. Preto v tejto kapitole sa venuje 

aj vylučovacím pravidlám pre použiteľnosť dôkazov, ktoré sú upravené jednak 

v trestním řádu ale aj v Listine. Vzhľadom nato, že v odbornej literatúre jednotliví 

autori používanú rozličné vyjadrenie napr. zákonnosť, prípustnosť, použiteľnosť 

a účinnosť dôkazu, autorka prestavuje prehľad názorov na tieto termíny z pohľadu 

teórie. Záverom tejto kapitoly autorka predstavuje prehľadnú kategorizáciu 

nepoužiteľných dôkazov. 

- Na druhú kapitolu plynule nadväzuje tretia kapitola, kde sa autorka zoberá vylúčením 

nepoužiteľného dôkazu. Autorka poukazuje na jednotlivé problémy a výklad vhodne 

dopĺňa aj relevantnou judikatúrou.  Text je doplnený aj o niektoré procesné pravidlá 

na vylúčenie takýchto dôkazov vo vybraných zahraničných úpravách. Špecifickým 

problémom je situácia, keď je takýto dôkaz súčasťou súdneho spisu. Autorka 

k uvedenému problému zaujíma stanovisko (str. 80) kde sa prikláňa k „prihliadnutiu“ 

k nezákonnému dôkazu v prospech obvineného.  

- Pri posudzovaní informácií, získaných z nezákonného dôkazu sa v trestnom procese  

USA vyvinula tzv. doktrína plodov z otráveného stromu. Autorka tejto problematike 

sa venuje v štvrtej kapitole a uvedenú doktrínu aplikuje na český trestný proces. Svoju 

pozornosť okrem názorov teoretikov, zameriava aj na rozhodovaciu činnosť súdov 

a uvádza aj „kontroverzné“ rozhodnutie ESĽP Gäfgen proti Nemecku. Predmetné 

rozhodnutie bolo v odborných kruhoch prijaté so značnou dávkou polemiky. Z môjho 

pohľadu je toto rozhodnutie zaujímavé, ale „vybočuje“ z ustálenej rozhodovacej 

činnosti ESĽP (zákaz mučenia je absolútne právo – jeho porušenie je prakticky 

neospravedlniteľné a v porovnaní s inými právami, do zákazu mučenia nie je 

prípustný žiadny legitímny zásah) a nemožno ho považovať za ustálenú judikatúru, 

z ktorej by bolo možné odvodzovať nejaké všeobecné pravidlá (s. 94). 

- Posledná – piata kapitola prvej časti prináša pohľad na právnu úpravu a aplikačnú prax 

vylúčenia nepoužiteľných dôkazov vo vybraných zahraničných úpravách – Spojených 

štátoch, Nemecku a Francúzsku. 

- Druhá časť, v troch kapitolách pojednáva o vybraných druhoch nepoužiteľných 

dôkazov v aplikačnej praxi. Autorka zameriava svoju pozornosť na výsluch 

obvineného, výsluch svedka a odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. 

- Posledná kapitola dizertačnej práce sumarizuje úvahy de lege ferenda. 

 

4. Vyjádření k práci: Predložená dizertační práca predstavuje ucelené spracovanie skúmanej 

problematiky. Je výsledkom tvorivej činnosti autorky. Autorka nielen popisuje skúmanú 

problematiku ale aj právnu úpravu resp. niektoré názory teórie  a praxe kriticky hodnotí 

a predstavuje celý rad návrhov de lege ferenda. Tieto so sústredené prevažne na záver 

jednotlivých kapitol, následne sú sústredné v poslednej, deviatej kapitole.  

Tieto návrhy autorky sú vhodným námetom na diskusiu.  Viaceré z prezentovaných názorov 

sú originálne a doposiaľ som sa s nimi nestretol. Na druhú stranu, autorka si v práci aj 

protirečí napr. na str. 28 uvádza, že sa domnieva, že „zakotvení principu tzv. numerus clausus 

důkazních prostředků je v moderní době patrně nepředstavitelným   legislativním   krokem.“. 

Na str. 60 však uvádza, že „Tato by odrážela skutečnost, že v trestním řízení není možné 

použít i některé druhy důkazů, jejichž procesní zajištění zákon nepředvídá.“ 
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Vytýkané nedostatky však podstatnejším spôsobom neznižujú kvalitu práce. Autorka 

preukázala schopnosť pracovať s odbornou literatúrou, právnymi normami a judikatúrou a 

tvorivo ich aplikovať a vyvodzovať závery. Získané poznatky môžu byť využité pri rozvoji 

vedy trestného práva. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Doktorandka v úvode stanovuje cieľ „popis, analýza a zhodnocení 

právního stavu a rozhodovací činnosti soudů věnující se otázce použitelnosti důkazů v 

trestním řízení. [...] Na základě detailního a kritického rozboru současné doktríny 

použitelnosti důkazů z pohledu nauky a soudní praxe práce formuluje návrhy na dílčí 

vylepšení současného právního stavu, které by měly přispět k vhodnému legislativnímu 

zpracování tématiky de lege ferenda.“. Takto stanovený cieľ považujem za adekvátny 

pre dizertačné práce a po prečítaní práce konštatujem, že sa ho autorke podarilo 

naplniť. K formulácii cieľa mám však jednu metodologickú poznámku. Analýza 

nemôže byť cieľom dizertačnej práce, analýza je metóda na dosiahnutie nejakého 

cieľa. Myslím, že postačujúcim cieľom by mohlo byť zhodnotenie, identifikácia 

problémov a formulácia návrhov de lege ferenda ako to autorka uvádza v práci (s. 9). 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství): Práce je originálnym spracovaním problémy, obsahuje pôvodné úvahy 

autora, a nepovažujem ju za kompilát iných prác. Názory iných autorov nekriticky 

nepreberá, ale ich hodnotí a porovnáva ich s inými názormi a vhodným spôsobom 

identifikuje primárny zdroj. 

- logická stavba práce: Práca má logickú štruktúru, autorka pre spracovanie práce 

zvolila osvedčený metodologický postup od všeobecného k jedinečnému. Jednotlivé 

časti sú vzájomne proporcionálne, vecne  a logicky na seba nadväzujú. Text má 

logickú štruktúru, autorka podáva ucelený, vyčerpávajúci a systematický rozbor 

skúmanej problematiky.  
- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Pri práci autorka 

vhodne pracuje s príslušnou literatúrou. Okrem českých resp. slovenských literárnych 

prameňov autorka vhodne používa aj cudzojazyčnú literatúru, predovšetkým anglicky 

písanú, nemeckú a francúzsku. Odkazy na literárne zdroje resp. poznámky pod čiarou 

uvádza v zmysle príslušnej normy. Na konci monografie je vhodne upravený zoznam 

použitej literatúry v prehľadnom členení na knihy/monografie, odborné články, 

monografie, judikatúra atď. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Problematika limitov procesnej 

využiteľnosti dôkazov je podrobne a vyčerpávajúco spracovaná. Autorka právnu 

úpravu, judikatúru a publikované teoretické  kriticky hodnotí a navrhuje určité 

riešenia. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky):  Text dizertačnej práce je prehľadne spracovaná, 

obsahuje príslušné náležitosti dizertačných príc. Grafy a tabuľky neboli využité, čo 

vzhľadom na tému práce a spôsob spracovania nemožno považovať za nedostatok 

práce.  

- jazyková a stylistická úroveň: Autorka  vhodne používa pojmový aparát trestného 

práva, nezistil som jazykové nesprávnosti. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci obhajoby navrhujem aby sa doktorandka vyjadrila k procesnej použiteľnosti 

súkromnej nahrávky ako dôkazu v trestnom konaní. 

 

Predložená dizertačná práca po formálnej a obsahovej stránke spĺňa požiadavky 

kladeným na tento druh prác. Požadovaná metodika i obsah práce dokazujú, že autorka 

zvládla danú problematiku na požadovanej úrovni.  

 

Posudzovanú dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe pred príslušnou komisiou pre 

obhajoby dizertačných prác, a navrhujem aby po úspešnej obhajobe, bol doktoradke 

udelený akademický titul Ph.D. 

 

 

V Bratislave  17. augusta 2018 

 

    

        prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. 

 

oponent práce 

 


