
0ponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Vojtěcha Veverky  

na téma  

„Zásada kontradiktornosti v řízení před soudem a její budoucnost v českém trestním 

procesu“ 

 

V rámci přípravných prací na rekodifikaci trestního práva procesního je nutné řešit otázku, 

zda zachovat současný model trestního řízení, v němž převažují rysy tradičního 

kontinentálního procesu, či prohloubit uplatnění zásady kontradiktornosti a přijmout řadu 

nových institutů, které jsou s dosavadním pojetím trestního řízení v rozporu. Přestože v 

trestněprávních předpisech přijatých po roce 2 000 lze zaznamenat snahy o  posílení 

kontradiktornosti trestního řízení, je nepochybné, že má-li nový trestní řád vést 

k odformalizování a zrychlení trestního řízení, bude nezbytné dosavadní pojetí trestního řízení 

podstatným způsobem revidovat a se zřetelem k tomu zvážit míru uplatnění zásady 

kontradiktornosti v trestním řízení. Volba daného tématu práce je proto vysoce aktuální.  

 

Zpracování tématu klade nároky především na důkladné zvládnutí teoretických otázek 

trestněprávního práva procesního. Vedle těchto znalostí je nezbytným předpokladem kvalitní 

analýzy zkoumané problematiky náležitá znalost praktického uplatňování trestněprocesních 

předpisů orgány činnými v trestním řízení. Je rovněž žádoucí, aby byl autor seznámen 

s přístupy k řešení této problematiky uplatňovanými ve vybraných zahraničních právních 

úpravách. Autor ve své práci všech naznačených hledisek v patřičné míře využil.  

 

Práce čítá 112 stran vlastního textu, ke kterému je připojen seznam použité literatury. Výklad 

je rozvržen do sedmi kapitol, doplněných závěrečným shrnutím. Jednotlivé kapitoly jsou 

vnitřně podrobně členěny, což zvyšuje přehlednost textu a usnadňuje orientaci v práci. 

 

Cílem posuzované práce, který autor výslovně v úvodu formuluje (viz str. 8), je přispět 

k poznání, že prohloubení kontradiktornosti trestního řízení nemá být překážkou pro 

spravedlivé odsouzení pachatele, ale naopak zvýšením míry spravedlivosti rozhodování, které 

z takto modifikovaného řízení vzejde. Ambicí autora je přispět tímto způsobem k odborné 

debatě a poukázat na některé (zejména praktické) problémy současného modelu trestního 

řízení, který lze z jeho pohledu považovat za dosti konzervativní (viz str. 11). Již na tomto 

místě lze konstatovat, že autorovi se podařilo vytčeného cíle dosáhnout.  



Po metodologické stránce práce vychází zejména ze studia odborné literatury a judikatury. 

K analýze je využit široký okruh tuzemské literatury a některé publikace zahraniční 

provenience.  Při řešení problematiky je využito tradičních postupů uplatňovaných v oblasti 

právní vědy, zejména metody analytické, syntetické a komparativní. 

 

Autorem zvolená systematika odpovídá celkovému zaměření práce. Východisko rozboru tvoří 

pojednání o historickém vývoji trestního práva procesního a v něm uplatňovaných 

kontradiktorních prvků, v němž autor výstižně charakterizuje hlavní vývojové tendence české 

právní úpravy počínaje středověkým inkvizičním procesem a konče novelami trestního řádu 

přijatými po roce 1989. Následující kapitola je věnována ústavním a mezinárodněprávním 

aspektům kontradiktornosti trestního řízení, přičemž autor v ní rozebírá zejména pojetí 

kontradiktornosti v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního 

soudu České republiky. Těžiště práce tvoří kapitola zabývající se kontradiktorními projevy 

v řízení před soudem konaném na podkladě současného trestního řádu. Autor si tu vedle úlohy 

soudu a státního zástupce a procesního postavení obviněného a jeho obhájce všímá i postavení 

poškozeného a jeho zmocněnce v hlavním líčení. Stranou jeho pozornosti nezůstávají ani 

specifika hlavního líčení po podání návrhu na potrestání a povaha trestního příkazu jako 

nekontradiktorně vydaného rozhodnutí o vině. V samostatné kapitole je poté  rozebírána 

současná právní úprava dohody o vině a trestu. Pohled na vybrané zahraniční právní úpravy 

z hlediska uplatnění kontradiktorních prvků obsahuje předposlední kapitola práce. V poslední 

kapitole lze nalézt autorovy úvahy o budoucnosti českého trestního procesu z hlediska 

zavádění dalších kontradiktorních prvků. Závěr práce je rekapitulací nejdůležitějších 

myšlenek, k nimž autor ve své práci dospěl. 

 

Práce je zajímavá a přínosná. Autor v ní formuluje řadu kritických výhrad k platné právní 

úpravě a zároveň řadu námětů a doporučení, podnětných z hlediska připravované rekodifikace 

trestního práva procesního. Jedná se např. o autorovu opodstatněnou kritiku právní úpravy 

dohody o vině a trestu, oprávněný požadavek na zavedení úvodního slova obhajoby v hlavním 

líčení jako kontradiktorní reakce obviněného na přednesenou obžalobu, požadavek na řádné 

odůvodnění rozhodnutí soudu o odmítnutí dalších důkazních návrhů obžalovaného aj. 

Přínosná jsou rovněž autorova doporučení týkající se úpravy vzájemného vztahu zásady 

legality a kontradiktornosti, určující činnost státního zástupce.  

 



K práci lze mít jen drobné připomínky. Tak např. za příliš revoluční považuji autorův návrh 

na zrušení trestního příkazu a jeho nahrazení jiným opatřením, např. obligatorním jednáním o 

dohodě o vině a trestu. Mám také zato, že autorovo opakované odmítání kritiky poukazující 

na to, že prohlubování kontradiktorních prvků vede k nerovnosti mezi majetnými a 

nemajetnými obviněnými, není zcela oprávněné. Ostatně to nakonec sám přiznává v závěru 

práce, když uvádí, že v trestních věcech, kde by obžalovaný neměl obhájce, by musela být 

posílena kontinentální role soudu nebo rozšířena míra nutné obhajoby. Rovněž není jasné, o 

jaké ustanovení trestního řádu opírá autor na str. 70 uváděné právo poškozeného žádat, aby 

před soudem (obdobně jako obžalovaný) mohl provést jím navržené důkazy sám.  

 

Práce se velmi dobře čte, je psána vyzrálým odborným stylem. Také po formální stránce je 

zpracována velmi pečlivě. 

 

Hodnocení uzavírám konstatováním, že posuzovaná práce plně odpovídá požadavkům 

kladeným na práce rigorózní. Jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

Při obhajobě by autor mohl blíže rozvést, k jakým změnám by podle jeho názoru mělo dojít 

při změně modelu českého trestního řízení v právní úpravě přípravného řízení. 

 

  

 

        JUDr. Marie Vanduchová, CSc.   

V Praze dne  17. 2. 2017  

 

 


