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     Posudek vedoucího diplomové práce. 
 
Jméno diplomanta: Yannick Habily 
 
Téma a rozsah práce: Ústavní zakotvení a postavení státního zastupitelství jako orgánu 
veřejné žaloby; 86 stran (69 stran textu) 
 
Datum odevzdání práce (uzavření rukopisu): 24. 4. 2019 
 
Aktuálnost (novost) tématu: 
     Ústavní pohled na státní zastupitelství rozhodně patří k aktuálním tématům, jehož 
atraktivitu zvyšuje jak dlouhodobá odborná diskuse o postavení státního zastupitelství v rámci 
ústavního systému, tak i určitý společenská zájem o dění v soustavě státního zastupitelství v 
současnosti. 
     Diplomant výběr tématu (i zaměření obsahu) konzultoval a mimořádně zdařile 
v předložené práci naplnil doporučení, aby se snažil udržet ústavněprávní pohled na institut 
státního zastupitelství.  
 
Náročnost tématu: 
     Zvolené téma jako takové se na první pohled nejeví jako zvlášť náročné vzhledem k 
existenci ústavního a zákonného vymezení státního zastupitelství i vzhledem k relativně 
rozsáhlé odborné literatuře a jiným zdrojům, kterou diplomant uvádí na více než 5 stranách 
své práce. Tato nižší náročnost se však projevila pouze v úvodních pasážích práce, v nichž je 
popis vývoje institutu veřejné žaloby ve vybraných evropských státech a na území dnešní ČR 
a popis stavu de constitutione lata a de lege lata v ČR. Minimálně však od 3. části práce autor 
provádí velmi seriózní analýzu postavení státního zastupitelství v ČR a jeho dílčích institutů – 
za pomoci právních předpisů, odborné literatury, z níž konfrontuje různé názory i za pomoci 
soudní judikatury. Tato analytická část práce vrcholí úvahami de constitutione ferenda. 
  
Kriteria hodnocení práce: 
     Práce je nepochybně cenná jednak v tom, že poskytuje komplexní pohled na téma uvedené 
v záhlaví tohoto posudku (kterého se text práce drží), a jednak v tom, že obsahuje i určitý 
pluralitní pohled na zvolenou tématiku. Rozhodně autor předložil práci, ze které vyplývají 
problémy, na které jsou různé názory a ze které je patrné, že se nejedná o bezkonfliktní nebo 
zcela konsensuální problematiku. V tomto ohledu možná mohl autor sám více vyjadřovat své 
postoje a názory na uváděné problémy nebo rozpory. Rozhodně ale autorem zvolená metoda  
poskytuje velmi dobrý přehled o koncepci právního postavení státního zastupitelství v ČR.          
     Předloženou práci Y. Habily rozčlenil (vedle úvodu a shrnujícího závěru) do šesti 
tematických částí, dále vnitřně strukturovaných. V první, uvozovací části, se věnuje veřejné 
žalobě v historických souvislostech, v druhé státnímu zastupitelství v ČR. Třetí (stručná) část 
poukazuje na ústavní zakotvení státního zastupitelství v ČR, což fakticky rozvádí ve čtvrté 
části – postavení státního zastupitelství mezi orgány státní moci. Pátá část práce je věnována 
problematice nezávislosti státního zastupitelství a šestá úvahám de constitutione ferenda. 
     Práce dále obsahuje přílohy a další náležitosti předepsané pro diplomovou práci  
     Práce je napsána velmi přehledně s odpovídající úrovní jazykového a stylistického 
zpracování, za vyčerpávající je možné označit rozsah použité literatury, za nadstandardní 
poznámkový aparát.         
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Další vyjádření k práci: 
     V práci jsem nenašel žádnou závažnější faktografickou chybu nebo opomenutí, které by 
podstatným způsobem zkreslily pojetí zkoumaného tématu (jen z jednotlivostí mohu např. 
uvést absenci vztahu Poslanecké sněmovny vůči státnímu zastupitelství prostřednictvím 
státního rozpočtu – str. 45). Pokud by se diplomant chtěl zvolenému tématu věnovat i v 
budoucnu, jistě se nabízí větší využití komparativní metody s obdobným institutem ve 
vybraném evropském státě (státech).   
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
     Při ústní obhajobě by se Y. Habily mohly blíže vyjádřit jednak k výkladu pojmu 
„prokurátor“ v čl. 27 odst. 4 a v čl. 44 Listiny základních práv a svobod a jednak k § 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého „tento zákon upravuje postup orgánů moci 
výkonné …“    
  
Doporučení práce k obhajobě: 
     Předložená diplomová práce splňuje požadavky na tento druh prací kladených jak po 
stránce obsahové, svým rozsahem, způsobem zpracování, tak i po stránce jejích náležitostí 
Diplomant předloženou prací přesvědčivě prokázal schopnost metodou vědecké práce 
zpracovat přehledně a věcně správně zvolené téma.  Proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
     Celková klasifikace bude odvislá od ústní obhajoby, vlastní práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
V Praze dne 7. 5. 2019 
 
 
                                                                                                          JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.     
        
 
      


