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Oponentský posudok 

 

na dizertačnú prácu JUDr. Milana Děčka s názvom: 

„Zásada Nemo tenetur se ipsum accuasare v trestním procesu“ 

 

 

 

Na základe menovania za oponenta horeuvedenej dizertačnej práce predkladám 

oponentský posudok na prácu spracovanú v rámci doktorského študijného programu na 

Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe pod vedením školiteľa doc. JUDr. Tomáša 

Gřivnu, PhD.  

 

Ako uvádza doktorand v úvode svojej práce, ide o ucelené spracovanie problematiky 

v jednej práci, ktorá je výsledkom niekoľkoročného záujmu o tému a kontinuálnym vyústením 

jeho skorších prác v rámci ŠVOČ, diplomovej práce, rozsiahleho teoretického štúdia i využitím 

dlhoročných skúseností jeho aplikačnej praxe v podmienkach Polície ČR. V týchto intenciách 

formuluje v úvode cieľ jeho práce.  

 

Aktuálnosť témy dizertačnej práce ako dôležitej súčasti všeobecne akceptovaného práva 

na spravodlivý proces je nespochybniteľná a rešpektovaná vo všetkých demokratických štátoch 

a to napriek nejednotnosti vyjadrenia zásady nemo tenetur v medzinárodných či národných 

dokumentoch. 

 

Z formálneho hľadiska ide o text v rozsahu 191 normostrán, ktorý sa z hľadiska 

systematického člení na úvod, osem kapitol, záver a zoznam použitých prameňov. Jednotlivé 

časti práce sú logicky usporiadané, navzájom na seba nadväzujúce a svojím obsahom 

i rozsahom vyvážené.  

 

Dizertačná práca JUDr. Milana Děčka je monotematickou prácou prezentujúcou 

výsledok jeho doktorského štúdia. Použité metódy vedeckého skúmania sú príkladné 

a adekvátne. Autor preukázal, že ovláda vedeckú propedeutiku v teoretickej i praktickej rovine. 

V oponovanej práci sú proporcionálne zastúpené analýza a syntéza, metóda historická a tiež 

komparatívna. Pozitívne treba hodnotiť i uplatnenie teoreticko-praktického prístupu pri riešení 

vybraných inštitútov. Pri skúmaní témy autor využil rozsiahlu monografickú, učebnicovú 

i časopiseckú literatúru z českých i zahraničných zdrojov, pričom nepochopiteľne prehliada 

slovenské zdroje (s výnimkou JUDr. Bohumila Repíka, CSc.), kde mohol využiť podobnú 

legislatívu a tiež práce, ktoré sa čiastkovými výstupmi téme venovali. Oceniť je potrebné 

využitie rozsiahlej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, českého Ústavného súdu 

a tiež Najvyššieho súdu ČR. Práca má štandardnú úpravu, požadovanú jazykovú úroveň 

i náležitú odbornú terminológiu. Autor dôsledne rešpektuje i formálne a obsahové požiadavky 

na prácu tohto druhu a zároveň dôsledne plní citačné požiadavky. 

 



 

V prvej kapitole sú predstavené teoretické východiská zásady nemo tenetur 

v komparácii kontinentálneho i angloamerického typu práva a stručný exkurz ako historického 

vývoja tejto zásady.    

 

Druhá kapitola uvádza zásadu nemo tenetur  ako súčasť širšie koncipovaného práva na 

spravodlivý proces a jej zakotvenie v platnom práve. Vhodne je doplnená signifikantnou 

judikatúrou  ESĽP, v ktorej po zásluhe venuje najväčší priestor kauze Gäfgen proti Nemecku. 

 

V tretej kapitole sa autor venuje všeobecným otázkam teórie dokazovania v trestnom 

konaní s dôrazom na teóriu a prax neúčinnosti dôkazov.  

 

Štvrtá kapitola sa venuje zákazu sebaobviňovania v rôznych druhoch výpovedí, teda 

najmä obvineného, spolupracujúceho obvineného a svedka. 

 

Piata kapitola pokračuje rozšírením teórie zákazu sebaobviňovania aj v ďalších 

konkrétnych trestnoprocesných úkonoch.   

 

V šiestej kapitole sa autor venuje aktuálnej problematike nemo tenetur vo vzťahu 

k teórii  i praxi trestného stíhania právnických osôb.  

 

V siedmej kapitole prináša praktické ukážky legislatívnej úpravy zásady nemo tenetur 

v právnych poriadkoch USA a vybraných štátoch Európy.  

 

Ôsma kapitola a záver prináša zhrnutie najdôležitejších výsledkov skúmania, no oceniť 

treba najmä úvahy de lege ferenda z pohľadu medzinárodných dokumentov i národnej 

legislatívy, ktoré  majú svoju logiku a zdôvodnenie, pričom sú jednoznačne akceptovateľné. 

 

Jadrom práce sú nepochybne svojím rozsahom i obsahom štvrtá až šiesta kapitola. Autor 

prináša teoretickú analýzu zásady nemo tenetur v najrôznejších trestnoprocesných situáciách 

a úkonoch, pričom prezentuje vlastné mnohokrát i polemické názory, ktoré sú 

vyargumentované nielen teoretickými poznatkami,  ale i vlastnými skúsenosťami z bohatej 

policajnej praxe. 

 

Dizertačnú prácu možno v celosti najmä z hľadiska naplnenia cieľa, spôsobu i obsahu 

spracovania, praktického využitia i originálnych návrhov de lege ferenda hodnotiť ako veľmi 

hodnotnú, pričom oceniť treba aj ucelenosť spracovania témy. Samozrejme, že práca otvorila 

aj niektoré polemické otázky, ktoré však nepochybne budú predmetom i ďalšieho vedeckého 

skúmania. Autor by sa však mohol v rámci obhajoby bližšie vyjadriť k nasledovným 

problémom: 

- V súvislosti s kauzou Gäfgen naznačuje rozsiahle teoretické diskusie na riešenie 

konfliktných situácií, ktoré môžu nastať pri nevyhnutnosti získať výpoveď napr. od 

teroristu, ktorý umiestnil výbušný systém na neznámom mieste a ktorý využíva 

zásadu nemo tenetur. Z tohto pohľadu by sa autor mohol vyjadriť aj o možnosti 

riešenia využiť ako okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu krajnú núdzu. 

- Súhlasiť možno so závermi autora vo vzťahu k získaniu výpovede obvineného 

prostredníctvom policajnej provokácie resp. inštitútu agenta. Žiadalo by sa však 

doplniť túto problematiku aj o získanie výpovede obvineného prostredníctvom 

iných úkonov trestného konania, napr. sledovania osôb a vecí (§ 158d) alebo 

odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky (§ 88).  



 

- Možno v teoretickej i praktickej rovine považovať za synonymá termíny dôkazný 

prostriedok a prameň dôkazu tak, ako to autor prezentuje na str. 57 a 59?  

 

Cieľom doktorského štúdia je okrem iného pripraviť študenta pod vedením školiteľa na 

samostatnú tvorivú vedeckú prácu. Zastávam názor, že JUDr. Milan Děček preukázal 

v predloženej dizertačnej práci veľmi kvalitné odborné znalosti a schopnosti potrebné pre 

riešenie zvolenej témy, schopnosť pracovať tvorivo i s odbornou literatúrou, judikatúrou, 

využívať vedecké metódy práce, ako aj spôsobilosť kreatívne prezentovať a odôvodniť vlastné 

návrhy. Práca je prínosom pre rozvoj vedy trestného práva, využiteľná i pre ďalšie legislatívne 

riešenia i aplikačnú prax a spĺňa všetky požiadavky kladené na tento druh kvalifikačných prác. 

 

Na základe horeuvedených konštatovaní a hodnotení prácu odporúčam k obhajobe pred 

príslušnou komisiou pre obhajobu dizertačnej práce. 

 

 

 

V Bratislave dňa 15. 12. 2018 

 

 

       Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 

 

 

 

 

 

 

  


