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Název práce:  Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení  

 

Oponent: prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Katedra trestního práva, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity   

 

 

1. Aktuálnost zvoleného tématu 

 

Předmětná problematika je bezesporu aktuální, a to i v kontextu s připravovanou rekodifikací 

trestního práva procesního, v němž problematika formálního důkazního břemene patří 

k diskutabilním a diskutovaným otázkám.  Současně se jedná o téma závažné, možno říci 

koncepční, i poměrně náročné ke zpracování.   

 

2. Cíle práce 

 

Cíl disertační práce je jasně formulován v úvodu práce. Je jím „analýza předpokladů a 

důsledků uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce v českém trestním 

řízení.“ Za zásadní pak autorka považuje otázku, zda by přijetí tohoto institutu „nutně 

představovalo celkový odklon od právních idejí, na kterých je trestní řád založen, anebo je 

možné a vhodné uzpůsobit související aspekty místnímu právnímu prostředí.“ Lze 

konstatovat, že stanovený cíl byl autorkou naplněn.   

 

3. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

 

Metodologie je vhodně zvolena, odpovídá potřebám tématu a vytčenému cíli. Východiskem 

pro zpracování tématu je pojmové vymezení formálního důkazního břemene, a to v širších 

souvislostech s civilním řízením a optikou názorů trestněprávní nauky a jejích představitelů.  

Následuje zmapování historického vývoje postavení obžaloby, obhajoby a soudu v trestním 

řízení v kontextu s důkazním břemenem, a to od 11. století do současnosti. Komparativní část 

práce je koncipována jednak obecně, v podobě srovnání anglosaského a kontinentálního typu 

trestního řízení, jednak v podobě exkursu do vybraných zahraničních právních úprav. Autorka 

zvolila ke zkoumání právní úpravu Anglie a Walesu, USA a Itálie. Volba těchto právních 

úprav je přesvědčivě odůvodněna v úvodu práce. Těžiště práce lze spatřovat v kapitole 5. 

věnované různým aspektům formálního důkazního břemene státního zástupce v českém 

trestním řízení. Závěr práce přináší hodnotící shrnutí a závěry. Dílčí hodnocení a závěry jsou 

obsaženy i v textu samotném, konkrétně zejména v kap. 1.6.       

 

 4. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 
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Práce bezesporu přispívá k rozšíření úrovně poznání zkoumané problematiky. Její analýza 

vyúsťuje v relevantní závěry. Byť ne se všemi se oponentka ztotožňuje, vnímá je jako 

podnětné z hlediska dalších úvah a diskusí.    

 

5. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 

 

Přínos práce pro trestněprávní nauku lze spatřovat zejména v komplexním zpracování materie 

formálního  důkazního břemene včetně historického a komparativního pohledu. Práci lze 

vnímat také jako cenný příspěvek k probíhajícím odborným diskusím.   

  

6. Práce s odbornou literaturou 

 

Literární zázemí práce je bohaté. V přehledně členěném seznamu pramenů jsou zahrnuty 

rozličné jejich druhy, včetně cizojazyčné literatury. Ocenit třeba práci s judikaturou (domácí,   

zahraniční i evropskou), jejíž seznam je vskutku široký.  Autorka prokázala schopnost práce 

s odbornými texty. Práce je opatřena rozsáhlým, dobře zpracovaným poznámkovým 

aparátem.   

 

7. Formální a jazyková úprava disertační práce 

 

Z hlediska formálního a jazykového nemám k práci žádné výhrady. Členění a uspořádání 

textu je přehledné. Po jazykové a stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni.  Grafická 

úprava je standardní a přispívá k dobré orientaci čtenáře v textu.   

 

8. Připomínky k disertační práci a otázky oponenta 

 

K věcné stránce práce nemám zásadní připomínky či výhrady. V úvodu práce signalizovaná 

analýza problematiky je velice zdařilá. Práce je dobře strukturovaná, postihuje podstatné 

aspekty problematiky.  Autorka prezentuje nejen názory představitelů trestněprávní nauky, ale 

přináší i vlastní pohled na zkoumané téma, byť v tomto směru mohla prostor využít i ve větší 

míře. Postrádám např. širší zhodnocení zahraničních právních úprav. Autorka mohla rovněž 

konkretizovat některé náměty uvedené v závěru. Např. na str. 184 uvádí, že „by měla být 

zachována zásada legality, avšak za současného posílení oportunních prvků vyvažujících 

zatížení státního zástupce formálním důkazním břemenem.“ Jaké prvky má autorka konkrétně 

na mysli?  Jak by v této souvislosti reagovala na názor, že zavedení formálního důkazního 

břemene je podmíněno opuštěním zásady legality a jejím nahrazením zásadou oportunity.   

 

Další otázky k obhajobě:  

 

 1. V návaznosti na úvahy stran zásady vyhledávací a presumpce neviny v kontextu 

s povinností soudu doplnit dokazování (pouze?) ve prospěch obviněného (str. 127 a násl., str. 

174, 184) - jak by měla být řešena situace, pokud by se soud dozvěděl o závažném důkazu, 

který svědčí proti obžalovanému, ale státní zástupce by jej neuplatnil?   

 



3 

 

2.  Na str. 132 -133 pak autorka v souvislosti s opuštěním zásady vyhledávací ve vztahu 

k soudu a ponecháním možnosti doplnit dokazování jen ve prospěch obžalovaného připouští, 

že jde o faktor, který narušuje rovné postavení stran.  Jak by takové vychýlení ve prospěch 

jedné ze stran blíže odůvodnila?  

 

3. Z jakého důvodu autorka nezařadila do výkladu o základních zásadách (str. 115 a násl.) 

zásadu legality a oportunity?  

 

9. Závěrečné zhodnocení 

 

Práce naplňuje požadavky stanovené pro tento druh kvalifikační práce.  Autorka prokázala 

náležitou orientaci ve zkoumané problematice, schopnost podrobit ji analýze a na jejím 

základě vyvodit kvalifikované závěry.   

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce.  

 

 

 

V Brně, dne 24. ledna 2020  

               ................................................... 

              prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.   


