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Předložená rigorózní práce obsahuje 148 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, devíti základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi 

pěkná. Okruh použité literatury je mimořádně obsáhlý, určitě přiměřený zvolenému 

tématu a zahrnuje i práce zahraničních autorů. Po formální stránce splňuje předložená 

práce všechny požadavky na ni kladené. 
  

Autorka si za téma své rigorózní práce zvolila problematiku, která rozhodně 

nepatří mezi častá témata kvalifikačních prací. Náročnost tématu je dána předně tím, že 

se jedná o skutkovou podstatu relativně novou, ke které existuje jen minimum úžeji 

zaměřených pramenů, o judikatuře ani nemluvě, a dále tím, že se ohledně tohoto 

trestného činu vyskytuje řada sporných otázek. Zpracování této problematiky se proto 

jeví jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  
 

Analyticko-syntetická metoda, resp. metoda indukce a dedukce a zčásti též 

metoda právní komparace, které byly v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a 

vytyčeným cílům. 
 

Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, se 

nejprve věnuje pojmu spravedlnosti a základním pojmům a principům důkazního práva. 

Pěkně zpracované je zde teoretické odlišení povinnosti tvrzení a břemene tvrzení, resp. 

důkazní povinnosti a důkazního břemene. Odlišení listinných a věcných důkazů, resp. 

veřejných a soukromých listin je rovněž správné. Velmi pěkně a podrobně je zpracována 

též kapitola o vývoji právních názorů na trestnost uvádění nepravdivých skutečností a 

zejména předkládání padělaných a pozměněných věcných a listinných důkazů v řízení. 

Autorka podává podrobný přehled vývoje relevantní judikatury k této otázce, počínaje 

rozhodnutím č. 24/2006 Sb. rozh. tr., až po rozhodnutí č. 51/2011 Sb. rozh. tr., a to 

včetně vzájemné konfrontace vyslovených názorů a včetně vlastního kritického 

hodnocení závěrů, které judikatura postupně vyjadřovala. 
 

Na to navazuje rovněž velmi pěkně a přehledně zpracovaná kapitola o odborné 

diskusi, která přijetí nové právní úpravy předcházela, zejména k problematice vztahu 

kriminalizace předkládání falešných důkazních prostředků v řízení k právu na obhajobu 

a k otázkám ochrany advokátů před persekucemi ze strany exekutivy. Podrobně 

analyzovány jsou rovněž pozměňovací návrhy, které byly v této souvislosti předloženy 

v legislativním procesu, a to včetně jejich kritického hodnocení.  
 

Jádrem práce je pak další kapitola věnovaná rozboru jednotlivých zákonných 

znaků skutkových podstat trestného činu maření spravedlnosti, a to jak v základních 

skutkových podstatách, tak i ve skutkových podstatách kvalifikovaných, včetně otázek 

souběhu. Zatímco pokud jde o analýzu skutkové podstaty podle prvního odstavce nelze 

autorce nic vytknout, když výklad pojmů a institutů je správný a srozumitelný, určité 



rozpaky vyvolává rozbor skutkové podstaty podle druhého odstavce. Ačkoliv autorka 

sama správně uvádí, že jde o jednání korupční povahy, není zde zcela jasně vyjádřen 

vztah této skutkové podstaty k trestnému činu podplacení podle § 332 tr. zák., a tedy ani 

otázka její potřebnosti, resp. zda řízení před orgány veřejné moci je či není obstaráváním 

věcí obecného zájmu. Rovněž ačkoliv autorka správně uvádí, že jde o kriminalizaci 

návodu, není jasně vymezen vztah této skutkové podstaty k návodu k trestným činům 

podle § 345, 346 a 347 tr. zák., a to zvláště v případech, kdy bude splněna podmínka 

akcesority účastenství.  
 

Práci doplňují partie věnované ústavněprávním aspektům trestného činu maření 

spravedlnosti a důsledkům jeho spáchání pro probíhající řízení. Není ovšem zcela jasné, 

proč při zjištění pochybností o pravosti listinného důkazního prostředku by musel soud 

řízení přerušovat a nemohl by si tyto pochybnosti odstranit sám znaleckým posudkem.  
 

Nechybí ani komparativní studie srovnávající českou úpravu maření 

spravedlnosti s vybranými zahraničními úpravami a úvahy nad praktickými dopady 

nové právní úpravy na výkon advokacie a obhajoby zvláště. Výhrady, které v této 

souvislosti autorka vznáší, nejsou rozhodně nedůvodné.  
 

V závěru své práce pak autorka stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěla, včetně názorů de lege lata i podnětů de lege ferenda. Není ovšem 

zcela srozumitelné její tvrzení, že ustanovení odst. 3 písm. a) „na nic nenavazuje“, resp. 

že je v rozporu se „zákazem dvojího přičítání“. 
 

Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako zdařilou. Autorka 

prokázala dobrou znalost zvolené problematiky, a to včetně jejích širších souvislostí. 

Velmi pěkná je práce s literárními a dalšími prameny, včetně judikatury. Podaný výklad 

má potřebnou odbornou úroveň, je přiměřeně podrobný a srozumitelný. Zejména třeba 

vyzdvihnout, že autorka se ve své práci snažila soustředit na problémy a na sporné 

otázky. Pokud jde o některé shora vznesené výhrady, nelze odhlédnout od skutečnosti, 

že autorka se odvážně zaměřila na skutkovou podstatu relativně novou, ke které 

absentuje judikatura a konstantní výklad, což je současně i nesporným kladem celé 

práce. 
 

Po obsahové i po formální stránce splňuje práce požadavky na ni kladené a je 

způsobilým podkladem pro obhajobu. 
 

Při ústní obhajobě své práce by autorka mohla vyjádřit svůj názor k otázce, zda 

blankosměnka podepsaná dlužníkem, kterou věřitel vyplní vědomě v rozporu s dohodou 

o vyplňovacím právu, je padělaným důkazem. 

 

V Praze dne 27.4.2020 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

         konzultant rigorózní práce 
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