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1. Aktuálnost (novost) tématu: Autorka si vybrala jako téma své rigorózní práce problematiku zajištění 
nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu. Jde o 
poměrně specifickou látku, která běžně nebývá v kandidátských pracích zpracována, systematicky se této oblasti 
nevěnuje ani nauka. Jde však o téma zajímavé, podnětné, též navýsost aktuální, a to i vzhledem k opakovaným 
změnám úpravy v trestním řádu a poměrně znatelnému vlivu evropského práva. Zajišťovací instituty hrají 
v aplikační praxi i s ohledem na tlak evropských orgánů (též prostřednictvím tuzemské legislativy) k jejich 
využívání stále významnější roli. Přitom je třeba stále mít na paměti, že jde o instituty významně zasahující 
právní statky osob (zejména právo vlastnické) v průběhu trestního řízení dříve, než je najisto postaveno, zda byl 
konkrétní osobou spáchán trestný čin. I s ohledem na současnou přípravu rekodifikace trestního řízení je třeba 
každé pojednání, které se zabývá trestněprocesními otázkami, zvláště pak takovými, jež nejsou tak častým 
tématem odborných statí, jednoznačně přivítat. Jde tak rozhodně o téma vhodné ke zpracování v rigorózní práci.  
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti především z oboru trestního práva procesního, ale též 
z dalších právních oborů, (vedle trestního práva hmotného) především z práva ústavního, evropského, 
případně správního a doprovodných věd kriminálních (zejména kriminalistiky),  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka se měla zabývat primárně současnou právní úpravou, měla 
zohlednit současnou i dřívější judikaturu, příp. provést srovnání historické či mezinárodní, a to 
s ohledem na specifické zaměření práce,   

- použité metody – odpovídají tématu, autorka využívala metody deskriptivní, provedla též analýzu, 
zčásti využila i metodu syntetickou. 

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Autorka rozdělila práci do 9 číslovaných kapitol, k nimž přidala úvod a závěr. 
Uvedené kapitoly také dále podrobněji členila. První čtyři kapitoly autorka pojala jako uvedení do 
problému, nejprve se zabývala začleněním majetkových zajišťovacích institutů do trestního řízení, dále 
právním rámcem jejich úpravy, následně vysvětlila základní pojmy, s nimiž se v této oblasti trestního 
řízení pracuje, aby tuto uvozující část zakončila výběrem zajišťovacích institutů, jimiž se dále hodlá 
zabývat. Samotným jádrem práce je pak kapitola pátá, v níž autorka zevrubně pojednala o jednotlivých 
vybraných majetkových zajišťovacích institutech. Tato zdaleka nejrozsáhlejší kapitola (čítající téměř 80 
stran), která je v podstatě zvláštní částí, je vcelku vhodně vnitřně členěná na podkapitoly. V nich se 
autorka zabývala všemi rozhodnými aspekty zajištění, jako je jejich předmět, otázkami jejich 
použitelnosti s ohledem na příslušné stadium trestního řízení, subjekty, tedy orgány povolanými 
k rozhodnutí a osobami dotčenými, tj. zúčastněnou osobou, samotným rozhodnutím o zajištění, jeho 
formou, náležitostmi, oznamováním, opravným prostředkem a řízením o něm etc., účinky zajištění, 
jakož i otázkami zrušení či omezení zajištění, resp. povolení konkrétního úkonu dotýkajícího se 
zajištěného majetku. V další kapitole navázala pojednáním o změně důvodu zajištění, dále realizací 



samotného zajištění se vztahem k různým druhům věcí. V osmé kapitole se zabývala správou 
zajištěného majetku. Práci uzavřela stručným pojednáním o vztahu zajištění k pozdějším majetkovým 
sankcím, jako jakéhosi vyvrcholení zajištění. Struktura je do určité míry svébytná, jistě si lze představit 
i jinou, především zřetelné odlišení obecné a zvláštní části, kam by bylo možno vedle rozsáhlé kapitoly 
páté řadit i ty navazující, jejichž vyčlenění mimo pátou kapitolu se může jevit jako pochybné, a to snad 
s výjimkou poslední deváté kapitoly, v níž jsou uvedeny některé souvislosti zajišťovacích institutů 
k majetkovým sankcím z pohledu autorky a která by spíše patřila do části obecné (nemá-li být 
považována za jakousi předzvěst závěru). I přes tyto určité pochybnosti i ohledně rozsahové 
nevyváženosti jednotlivých kapitol lze naznačenou strukturu akceptovat, má nepochybně své ratio, lze ji 
(i s uvedenými drobnými výhradami či pochybnostmi) považovat za vcelku zdařilou, autorka v zásadě 
směřovala od obecného ke zvláštnímu, nepominula ani některá témata se základním související. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Přehled použité literatury se nezdá 
na rigorózní práci nijak zvláště obsáhlý, čítá na šest desítek pramenů, ovšem je třeba zohlednit, že 
autorka zpracovávala poměrně úzké a specifické téma, které běžně v tuzemské odborné literatuře 
nerezonuje tak často, jako jiné procesní oblasti. Autorka využívala především obvyklé prameny pro 
rigorózní práci z oboru trestního práva procesního (aktuální učebnice a komentáře), i jiných právních 
odvětví, především ústavního a evropského práva. Jde ale i o specifickou literaturu vážící se k danému 
tématu. Bohužel až na 3 (resp. se slovenskou monografií 4) výjimky nejsou zastoupeny prameny 
cizozemské, neboť autorka se nevěnovala mezinárodnímu srovnání, což je u takového tématu poněkud 
na škodu. Autorka jinak citovala jednotným stylem založeným na ČSN ISO 690, resp. 690-2, a to jak 
v seznamu literatury, tak i v poznámkách pod čarou. Ocenit je třeba též práci s judikaturou. 

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka vcelku standardním způsobem vyložila 
stávající právní úpravu jednotlivých vybraných zajišťovacích institutů, jimiž se zevrubně zabývala, 
vyložila otázky s jejich využitím související. V podstatných pasážích, zejména v kapitole páté, 
postupovala tzv. krok za krokem při použití jednotlivých zajištění, aby detailně rozvedla konkrétní 
postupy a řešení potenciálních problémů, na něž je možno při aplikaci narazit. V tom je výhoda a 
současně úskalí práce. Práce je psána jako jakási „kuchařka“ vhodná pro potřeby aplikační praxe 
s detailním popisem postupu, kterému lze málo co vytknout (např. některé terminologické nepřesnosti, 
na něž poukazovala oponentka) a mohla by být vydána jako jakýsi manuál pro orgány činné v trestním 
řízení, na druhou stranu takový styl zaostává v kritické polemice nad současnou úpravou, jejími limity, 
nedostatky a možnostmi jejího vylepšení. Jinými slovy autorka využívá především metody deskriptivní, 
naopak málo analytické a syntetické, stejně tak absentuje část komparativní, zejména z hlediska 
mezinárodního a případně i historického. To je ovšem patrné od samého počátku práce, autorka tímto 
způsobem postupovala zcela cíleně, z práce je patrný její náhled na vybraný institut jako státní 
zástupkyně, terminologií Ústavního soudu věrné „služebnice státu“, autorka pak vhodně promítá do 
jednotlivých pasáží své praktické zkušenosti při aplikaci vybraných zajišťovacích institutů i zkušenosti 
z přednášek a školení, jichž se jako lektorka účastní. Klady zvoleného přístupu nepochybně převažují 
nad zápory, práci lze tak považovat za vhodné a vcelku zevrubné pojednání o zvoleném tématu, byť 
některým souvislostem, jejichž nástin by bylo možno očekávat, se autorka záměrně vyhnula (zejména 
otázkám vlastnického práva ve vztahu k zajištěnému majetku).  
Vcelku lze práci hodnotit pozitivně, autorka se ze svého úhlu pohledu věnovala zvolenému tématu a 
jednotlivým dílčím otázkám, některým zevrubněji, jiným méně, práce je však ucelená, působí 
kompaktním dojmem. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna standardním 
způsobem. Autorka v práci nezpracovávala žádné kriminologické průzkumy, tabulky ani grafy tak 
v samotném textu práce nevyužívala. Členění práce odpovídá běžným standardům kladeným na 
kandidátské práce tohoto typu. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Autorka užívá spisovného jazyka, práce je psána srozumitelně. Někdy 
autorka použila spíše popularizující než odborný styl vyjádření (obsahující i výrazy slangové, které 
ovšem zpravidla jinak strohý výklad vhodně odlehčí a přiblíží aplikační praxi, takže jejich použití není 
na škodu). Až na výjimky se neobjevují gramatické chyby, stylistické nedostatky či neobratná 
vyjádření.  

 
4. Případné další vyjádření k práci: Lze konstatovat, že autorka na počátku práce vytčené cíle v zásadě 
dosáhla, popsala stávající právní úpravu, kterou zasadila do širších souvislostí, přidala svůj subjektivní náhled 
na některé aspekty zajišťovacích institutů. Ocenit je možno především uvedení praktických zkušeností s aplikací 
konkrétních ustanovení vycházejících z kazuistiky. Na druhou stranu je na některých místech výklad poněkud 
popisný a suchopárný, málo analytický, některým problematickým otázkám, které mohou být i pro praxi 
významné, se autorka v práci (jak sama v závěru přiznala, i s ohledem na rozsah problematiky) nevěnovala 
(např. problémům při mezinárodní justiční spolupráci, či velmi aktuální problematice spoluvlastnictví a 
společného jmění manželů k zajišťovanému majetku). Vhodné se mohlo zdát (i s ohledem na cíl v podobě 
zkoumání efektivity) pracovat více se statistickými údaji, které mohly plasticky dokreslit praktické zkušenosti 



autorky. I přes tyto v zásadě drobné výhrady působí práce uceleně, vcelku zevrubně je pojednáno o poměrně 
úzké výseči trestního práva procesního. Rigorózní práce je zpracována způsobem odpovídajícím nárokům 
kladeným na tento druh kvalifikačních prací, autorka prokázala schopnost samostatně zpracovat odbornou práci 
na určené téma. 
 
5. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Představte vlastní návrhy na možné vylepšení právní úpravy v oblasti zajištění věcí pro účely budoucí 
rekodifikace trestního řízení.  

 Jaké problémy může v praxi přinášet změna důvodu zajištění. 

 Jaké nároky lze na počátku trestního řízení klást na zjištění podmínek pro využití zajištění z pohledu 
obhajoby. 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
 

V Praze dne 28. 3. 2019 
 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 
pověřený akademický pracovník 


