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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Zajišťovací úkony realizované v trestním řízení představují výrazný zásah do práva svobod 

jednotlivců. Právní úprava v této oblasti prošla nedávno změnou, která si kladla za cíl její 

zpřehlednění a též přizpůsobení se mezinárodním závazkům v této oblasti. Jedná se o téma 

aktuální a jeho zkoumání může být nepochybně přínosné i pro budoucí vývoj legislativy 

vzhledem k rekodifikačním pracím na trestním řádu.  

 

 

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

metody 

 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z oblasti trestního práva procesního, 

přičemž autorka tyto znalosti prokázala. Z hlediska použitých metodologických postupů se 

výklad opírá o učebnicové i komentářové zdroje, za současného použití další odborné 

literatury – monografii, periodik, ale též judikatury a internetových zdrojů. Autorka 

pracovala s dostačujícím rozsahem zdrojů, využití cizojazyčných zdrojů je ale minimální. 

Použila standardní metody, ale na škodu hodnotnosti práce výklad v některých částech 

působí příliš popisně a postrádá čtivost a zajímavost. Neobratné formulace nebo jazykové 

chyby práce obsahuje jenom výjimečně a nemají vliv na její kvalitu.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce o rozsahu 161 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru členěna do devíti 

kapitol. Nejdříve se autorka zabývá smyslem zavedení zajišťovacích institutů do trestního 

řízení, jejich právním rámcem a základním pojmovým vymezením, ve čtvrté kapitole pak 

zaměřuje svůj výklad na otázky výběru konkrétního zajišťovacího institutu s ohledem na 

sledovaný účel. Pátá kapitola představuje jádro samotné práce, kde autorka přistupuje 

k vysvětlení právní úpravy umožňující nástroje a výnosy z trestné činnosti (popř. náhradní 

hodnotu) zajistit, rozebírá způob rozhodování a náležitosti rozhodnutí o zajištění, ale i 

účinky samotného zajištění. Šestá kapitola řeší otázky spojené s problematikou 

„přezajištění“, sedmá popisuje samotnou realizaci zajištění v návaznosti na předmět 

zajištění. Další dílčí otázka – správa zajištěných najetkových hodnot je zpracovaná 

v kapitole osmé. Kapitola devátá objasňuje vztah zajištění a odčerpání zajištěných 

majetkových hodnot. Jednotlivé kapitoly (podkapitoly) na sebe logisky navazují, výhrady 

je možné mít k vzájemnému nepoměru stran jejich rozsahu, když neobsáhlejší je kapitola 



  

pátá o rozsahu 83 stran textu a jiné kapitoly jsou nepoměrně kratší, např. první kapitola má 

jenom 4 strany, druhá 8 stran apod.  

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Autorka si jako cíl práce podle svých slov „předeslala srozumitelně vysvětlit institut 

zajišťování nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty za ně“. Cíl se podařilo 

naplnit, osobně se však domnívám, že takto formulovaný záměr práce není dostatočně 

ambiciózní pro tento typ práce. Autorka tak svým „srozumitelným vysvětlením“ popisuje 

právní úpravu se snahou vyhnout se případným polemikám nebo sporným otázkám 

interpretace.  

Výklad tak zpracovává problematiku zajišťovacích institutú bez zevrubnějšího zaměření se 

na problematické aspekty se zajištěním výnosů a nástrojů tresné činnosti spjatých, jako je 

např. problematika zajištění obchodního podílu, přeshraničního zajištění a mezinárodní 

spolupráce v této oblasti nebo problematika zajištění majetku v SJM. Sama autorka 

přiznává, že se jedná o otázky, které si zaslouží hlubší rozbor, ale s ohledem na rozsah 

práce se rozhodla nimi nezabývat. Možná by bylo vhodnější vyhnout se ve výkladu 

notoricky známých skutečností nebo popisování právní úpravy, která nevzbuzuje 

u odborné veřejnosti polemiky v rámci její interpretace a vytvořit si tím prostor k zaměření 

se právě na otázky, které je potřeba na odborné úrovni diskutovat a hledat vhodná řešení.  

Pozitivne hodnotím snahu propojit výklad se zkušeností autorky z vykonávané právní 

praxe. Po věcné stránce nemám zásadní připomínky, možná jen terminologicky nevhodné 

je používání spojení „trest propadnutí náhradní hodnoty“ (str. 26, ale i dále v textu), když 

takovýto druh trestu současný zákonník ve výčtu trestů uvedených v § 52 neuvádí. V rámci 

výkonu trestu propadnutí věci je možné rozhodnout o propadnutí náhradní hodnoty, ale 

nepovažuji za vhodné hovořit o „trestu proadnutí náhradní hodnoty“. Obdobná připomínka 

se vztahuje k používání pojmu „ochranné opatření propadnutí náhradní hodnoty“. 

Diskutabilní může být tvrzení autorky na str. 74, že pokud dochází k zajištění v ranné fázi 

přípravního řízení, před vznesením obvinění, v odůvodnění rozhodnutí „postačuje 

zjednodušený popis skutku, jeho zákonné označení a výčet (nikoliv podrobný popis) 

zásadních důkazů toto odůvodňujících“. V konkrétním případě může být sporné, jestli 

takovéto odůvodnění bude řádné, přezkoumatelné a jestli z materiálního hlediska bude 

dostatečným podkladem pro výrazný zásah do práv jednotlivce, který zajištění nepochybně 

představuje. Řádné odůvodnění rozhodnutí je základním atributem spravedlivého procesu.  

Za nedostatek předložené práce považuji absenci srovnání se zahraniční právní úpravou 

(nebo použití komparativní metody interpretace) nebo alespoň popis takové právní úpravy. 

Ačkoli nejde o obligatorní náležitost rigorózní práce, je na katedře trestního práva běžné, 

že komparace se zahraničím je obvyklou součástí kvalifikačních prací tohoto druhu.  

 

I přes výtku stran absence zahraničního srovnání se domnívám, že předložená rigorózní 

práce svým obsahem i zpracováním prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti 

autorky a je dostatečným zpracováním zvoleného tématu, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Drobné výhrady k systematickému členění. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Dostatečná pro tento typ práce, vhodný 

poznámkový aparát, výhrady je možné mít 

k absenci práce se zahraničnými prameny. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Dostatečná pro tento typ práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá.  

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

Při obhajobě by autorka mohla zhodnotit, jestli současnou právní úpravu zajištění výnosů 

a nástrojů z trestné činnosti považuje za dostatečnou, resp. jaké jsou její návrhy na možné 

zlepšení nebo precizaci právní úpravy de lege ferenda. 

 

 

 

V Praze dne 11. března 2019  
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oponentka 


