
Posudek na diplomovou práci Yannicka Habily „Ústavní zakotvení a postavení státního 
zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby“ 

Předložená diplomová práce obsahuje všechny povinné náležitosti, které jsou kladeny na 
tento druh kvalifikační práce v rámci PF UK. Práce má 69 stran textu samotného zpracování 
tématu, což je svým rozsahem spíše práce štíhlejší. Práce obsahuje seznam povinné literatury, 
a to jak knižní, tak i časopisecké a internetové zdroje jsou v diplomové práci řádně citovány. 
Diplomant podle mého názoru řádným způsobem cituje a se zdroji zachází adekvátním 
způsobem.  

Diplomant v úvodu práce objasnil, proč si dané téma zvolil, jakož i jasně nastínil, že téma 
státního zastupitelství je pro něj motivující a inspirující pro budoucí profesní kariéru.  

Po formálně jazykové stránce musím konstatovat, že předložená diplomová práce obsahuje 
značnou řadu překlepů a pravopisných chyb a diplomant měl práci před odevzdáním podrobit 
jazykové korektuře. Příkladmo uvádím: s. 1 „stání“ místo „státní“; na s. 2 „constitione“ místo 
„constitutione“; na s. 6 „stání“ místo „státní“; na s. 8 na konci druhého odstavce nepatří čárka 
před slova „ve věci“; na s. 8 „téže“ místo „témže“; na s. 9 „Stadionová“ místo „Stadionova“; 
na s. 11 „začátků“ místo „začátku“; na s. 17 „krajských“ místo „krajské“; na s. 17 
„prokuratury“ místo „prokuratur“; na s. 17 „práva“ místo „práv“; na s. 18 je nesrozumitelná 
věta „Prokuratura si v 90. letech rovněž musela počínat s výrazným úbytkem…“ – tato věta 
nedává smysl; na s. 20 „zástupce“ místo „zastupitelství“; na s. 24 „mohu“ místo „mohou“; na 
s. 26 „vyhodnocením“ místo „vyhodnocení“; na s. 31 „výchová“ místo „výchova“; na s. 32 
„postaveni“ místo „postavení“; na s. 32 „zúčastněných“ místo „zúčastněným“; na s. 39 
„představuj“ místo „představuje“; na s. 63 „consitutione“ místo „constitutione“; na s. 69 
„nejideálnější“ místo „ideální“.  

Diplomant zjevně neměl příliš mnoho času při dokončení diplomové práce po sobě důkladně 
přečíst celý text.  

Po obsahové stránce 

Některá diplomantova tvrzení lze zpochybnit, neboť jsou velmi povrchní a nepravdivá (např. 
na s. 13 není pravdou, že dekret č. 11/1944, o obnovení právního pořádku je dekretem, který 
zrušil všechny právní předpisy vydané v období nesvobody; toto tvrzení je nepravdivé a 
diplomant by měl v rámci ústní obhajoby uvést věc na pravou míru). Obdobně zmatečné je 
konstatování na s. 41 diplomové práce, kde diplomant cituje Listinu základních práv a svobod 
jako „Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen Listina)“ 
– autor by měl citovat standardně Listinu základních práv a svobod jako ústavní zákon č. 
2/1993 Sb.  

Na s. 39 diplomant uvádí, že Ústava ČR řadí státní zastupitelství mezi ústavní orgány. Toto 
tvrzení nevychází z reálného textu Ústavy ČR, protože, pokud je diplomant přesvědčen, že 
ústavním orgánem je každý orgán státní moci, který je uveden v Ústavě ČR, tak by ústavním 
orgánem byl i náměstek ministra nebo vyšetřovací komise nebo výbor komory Parlamentu 
ČR apod., což bezesporu není pravda. Systematicky je státní zastupitelství začleněno do 
soustavy orgánů výkonné moci – vedle ministerstev  a jiných správních úřadů – viz čl. 79 
Ústavy ČR, pouze s tím rozdílem, že základní cíl státního zastupitelství je vymezen 
samostatným článkem 80 Ústavy ČR. Státní zastupitelství je jako soustava orgánů 



subsumována mezi orgány moci výkonné, ale nepožívá ústavní ochrany obdobně jako soudní 
soustava, jejíž jednotlivé články jsou v Ústavě ČR taxativně vymezeny.  

Diplomant by měl v rámci ústní obhajoby objasnit, jaké má podle jeho názoru státní 
zastupitelství v soustavě orgánů státní moci postavení a proč se domnívá, že státní 
zastupitelství je ústavním orgánem. Musím v této souvislosti konstatovat, že třetí kapitola 
diplomové práce „Ústavní zakotvení státního zastupitelství“ je velmi slabá kapitola, kde 
diplomant nevystihl ústavní postavení státního zastupitelství, aby název kapitoly alespoň 
částečně odpovídal textu kapitoly. Diplomant mohl být v tomto ohledu kreativnější a pro 
účely ústavní analýzy postavení státního zastupitelství si vypomoci komparací s ústavami 
jiných států a pokusit se o alespoň trochu ústavně podložený závěr, jaké výhody má zakotvení 
veřejné žaloby v ústavách a jaké nevýhody.  

V následující čtvrté kapitole se diplomant zabývá problematikou postavení státního 
zastupitelství mezi orgány moci výkonné. Diplomant v rámci této kapitoly sice nastiňuje, že 
státní zastupitelství stojí podle doktrinárních názorů mezi výkonnou a soudní mocí a někteří 
autoři jej řadí spíše mezi orgány moci soudní, nicméně diplomant cituje odpovídající 
judikaturu Ústavního soudu velmi kuse, protože v našem právním řádu není otázka postavení 
státního zastupitelství judiciálním problémem, neboť Ústavní soud jasně považuje státní 
zastupitelství za orgán moci výkonné, neboť jeho pravomoci v žádném případě nemohou vést 
k závěru, že by státní zastupitelství bylo nezávislým orgánem veřejné žaloby s takovými 
atributy nezávislosti, jako je tomu u soudů.  

Diplomant měl podle mého názoru v rámci páté kapitoly týkající se nezávislosti státního 
zastupitelství začít ústavním rozborem pojmu nezávislosti, zejména systematickým výkladem 
pojmu nezávislosti na jiných mocích ve státě.  Analýza postavení státního zastupitelství 
v systému dělby moci by se do diplomové práce velmi hodila a ukázala by, že státní 
zastupitelství je jasně orgánem moci výkonné a že nepožívá žádných ústavních zvláštností 
v institucionálním uspořádání oproti jiným orgánům moci výkonné, které jsou také 
hierarchicky uspořádány. Diplomant mohl v této souvislosti vystihnout aspekt nezávislosti 
ústředních správních úřadů regulačního charakteru (ERÚ, ČSÚ, ÚOHS) na vládě, ale nikoliv 
na moci výkonné jako celku – viz nález ÚS ke služebnímu zákonu a problematice 
systemizace -  a následně provést komparaci s postavením státního zastupitelství.  

Stejně tak mohl diplomant v páté kapitole, případně v šesté kapitole analyzovat podrobněji 
otázku postavení státního zastupitelství jako správního úřadu, neboť v některých aspektech 
státní zastupitelství je správním orgánem, v některých nikoliv, ale nelze se pouze obecně 
omezit na konstatování, že státní zastupitelství není správním orgánem, který by vykonával 
veřejnou správu. Z tohoto diplomantova tvrzení by totiž logicky vyplývala otázka, čím je 
státní zastupitelství, když ne orgánem vykonávajícím státní moc jemu zákonem svěřenou? 

 

Závěr:  Pro účely ústní obhajoby by bylo vhodné, aby se diplomant vyjádřil k otázkám 
položeným v tomto posudku. Musím konstatovat, že diplomová práce je založena na 
deskriptivním popisu bez většího přesahu k ústavním otázkám, jakož i průřezovým otázkám 
postavení státního zastupitelství jsoucích na pomezí ústavního a správního práva. Očekával 
bych v diplomové práci větší uplatnění analytické a komparativní metody při zpracování takto 
komplexního tématu. Stejně tak musím přihlédnout i k velkému množství jazykových 



nedostatků, které se v této diplomové práci vyskytují ve větším množství, než je to obvyklé 
v jiných diplomových pracích.  

Předloženou diplomovou práci Yannicka Habily „Ústavní zakotvení a postavení státního 
zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby“ hodnotím jako dobrou.  

 

V Praze dne 14. 5. 2019 

 

        JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., 
v.r. 


