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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zásada nemo tenetur se ipsum accusare (tedy zákaz nucení k sebeobvinění) není naukou 

uváděna mezi základními zásadami trestního řízení. Nepochybně má však svůj původ 

v presumpci neviny a z ní vyvěrajícím pravidlu důležitému pro dokazování, a to že 

povinnost dokázat vinu mají orgány činné v trestním řízení. Nepochybně souvisí s právem 

na obhajobu a s právem na spravedlivý proces.  

V českém právním prostředí se nejedná o první zpracování problematiky. Připomenout lze 

pojednání J. Musila a J. Herczega, nověji pak i P. Holländera. Čerpat lze z judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva, jakož i Ústavního soudu České republiky.  

Disertant již sám na toto téma publikoval, a to velmi úspěšně. Jeho studentské vědecké 

práce byly oceněny nejen na fakultní úrovni, ale zvítězil i v celostátním, resp. česko-

slovenském klání. Předkládaná práce je novátorská v komplexnosti zpracování. 

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

metody 

Téma bylo náročné na teoretické znalosti a historické souvislosti. To ostatně disertant 

prokazuje v prvních kapitolách o vývoji této zásady a jejím odrazu v judikatuře soudů. 

První část práce se jeví teoreticky nejnáročnější, vyžadující argumentaci na různých 

úrovních obecnosti, srovnávání různých přístupů a teorií, které nemají jednotný základ.  

Hlavními metodami, které dizertant užívá v celé práci, jsou metody juristické, analyticko-

syntetické se zaměřením na normativní aspekty. Při výkladu ustanovení právních norem 

byly použity všechny standardní metody výkladu (výklad jazykový, logický a 

systematický). Z nadstandardních metod byla použita metoda historického výkladu, a 

především komparativní výkladová metoda. Nechybí ani úvahy právně-sociologické či 

právně-filozofické. 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna na úvod, tři obsahové části a závěr. Struktura je vystavěna logicky. 

První část má převážně teoretický charakter, zabývá se obecnými otázkami jako je vznik a 

vývoj zásady nemo tenetur. 

Druhá část je věnována zakotvení zásady v platném právu a jejím výskytu v judikatuře, 

připomenut je zejména německý případ Magnuse Gäfgena, jež lze označit za stěžejní 

z pohledu vývoje judikatury ESLP. 

Třetí část se výběrově vyjadřuje k některým aspektům dokazování ve světle zásady nemo 

tenetur, přičemž jako vstup do problematiky posloužily výklady o zásadách dokazování a 

teorii o tzv. neúčinných důkazech.  
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Ve čtvrté části je rozebrána zásada nemo tenetur v různých druzích výpovědi. Snad bych 

mohl jen upozornit na používání zastaralého pojmosloví (např. na str. 74) „způsobilosti 

k právním úkonům“, který dnes neodpovídá ani občanskému zákoníku, ale ani trestnímu 

řádu.  

V páté části je kladen důraz na aplikaci zásady nemo tenetur u jiných procesních úkonů 

jako jsou rekognice, vydání věci, identifikační úkony, použití agenta apod. 

Specificky, v části šesté, se autor zamýšlí nad aplikací zásady nemo tenetur ve vztahu 

k  právnickým osobám, ať již v procesním postavení obviněné nebo svědka. 

Spíše určitým exkursem než podrobnou analýzou je část sedmá o neúčinnosti důkazů ve 

vybraných státech v souvislosti se zásadou nemo tenetur. Z hlediska budoucí publikace 

bych doporučoval na této části ještě pracovat. 

Inspirativní, byť do určité míry kontroverzní, jsou úvahy de lege ferenda, které tvoří náplň 

části osmé. S většinou z nich souzním. 

Závěr shrnuje poznatky učiněné v průběhu disertační práce. 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

Disertantův přístup ukazuje jeho schopnost logického uvažování a argumentace na 

několika úrovních obecnosti. Své závěry náležitě a přesvědčivě zdůvodňuje. Adekvátně se 

vypořádává s existujícími i nabízejícími se protiargumenty. Disertant si vytkl cíl shrnout 

teoretická východiska problematiky i aplikační praxi zásady zákazu donucování k 

sebeobviňování při použití některých důkazních prostředků v trestním řízení.. Tento záměr 

byl dosažen. V návaznosti na něj jsou pak činěny relevantní návrhy de lege ferenda. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cílem práce bylo shrnout teoretická východiska 

problematiky i aplikační praxi zásady zákazu donucování 

k sebeobviňování při použití některých důkazních 

prostředků v trestním řízení. Tento cíl byl splněn, viz výše. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska 

plagiátorství 

Přístup disertanta k tématu byl samostatný. Některými 

dílčími problémy se zabýval již v průběhu studia, což mu 

umožnilo činit závary s rozmyslem. Práce se zdroji se jeví 

adekvátní, zdroje jsou označeny. I s ohledem na to, jsem 

neshledal, že by v některé části byla práce plagiátem. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Seznam použitých zdrojů je četný, obsahuje předpisy, 

judikaturu a literaturu z různých jazykových oblastí 

(zejména německé a anglické). Lze shrnout, že disertant 

projevil schopnost analýzy dostupných pramenů i 

potřebné syntézy získaných poznatků. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá tématu, tabulky ani grafy nejsou 

obsaženy, což ani s ohledem na volbu tématu a jeho 

metodické zpracování nelze očekávat. Drobné nedostatky 

v zanedbatelném rozsahu se objevují, např. hned v obsahu 

odkaz na stranu 128 u kapitoly 5.3.3. 
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Jazyková a stylistická 

úroveň 

Jazykově se některé části práce jeví na vysoké úrovni, bez 

výskytu žurnalismů. V práci se ojediněle vyskytují 

překlepy, které by zasloužily úprav (např. na str. 13 odkaz 

na neexistující poznámku pod čarou). 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Rozveďte svou úvahu o výslovném zakotvení zásady nemo tenetur se ipsum accusare v trestním 

řádu. Nakolik je zapotřebí její vymezení v podobě obecné zásady a nakolik by postačovalo její 

promítnutí do jednotlivých institutů (např. u vydání věci, výslechu apod.). 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení 

práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 

V Praze dne 3. ledna 2019 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

školitel 


