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Předložená rigorózní práce obsahuje 77 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, pěti základních částí a závěru. Okruh použité literatury a dalších 

tuzemských pramenů je poměrně obsáhlý a přiměřený zvolenému tématu. Vnější úprava 

práce je velmi dobrá. Po formální stránce splňuje předložená práce všechny požadavky 

na ni kladené.  
 

Autorka si za téma své práce zvolila problematiku, která nebývá častým tématem 

kvalifikačních prací. Jedná o problematiku, která je v současnosti často diskutována 

v souvislosti s rekodifikací trestního procesu a s novým zákonem o státním 

zastupitelství, zejména s ohledem na vymezení postavení a vzájemných vazeb státního 

zastupitelství v systému orgánů veřejné moci, resp. ohledně postavení veřejné žaloby 

v trestním řízení. Z tohoto hlediska se jedná o téma aktuální, otevřené dalším úvahám, 

jehož zpracování je nepochybně účelné a přínosné.  
  

Analyticko-syntetická metoda a zčásti též metoda indukce a dedukce, které 

autorka ve své práci použila, plně odpovídají zaměření práce a vytyčeným cílům.  
  

Po úvodním nastínění cílů a zaměření práce se autorka nejprve na podkladě 

odborné literatury věnuje stručnému pohledu na vývoj orgánů veřejné žaloby na našem 

území až po současnost, kde charakterizuje postavení, organizaci a působnost orgánů 

státního zastupitelství. Základní vývojové mezníky, jakož i tendence vývoje, jsou 

postiženy správně a výstižně. Přisvědčit lze výhradám, které autorka vyslovuje ohledně 

řazení státního zastupitelství mezi orgány moci výkonné, resp. ohledně z toho 

plynoucích vazeb mezi orgány státního zastupitelství a exekutivy, umožňující nežádoucí 

ingerenci do fungování státního zastupitelství. Pasáže věnované organizaci a působnosti 

státního zastupitelství mohou působit poněkud nadbytečně. 
 

Třetí kapitola práce, zahrnující elementární výklady o jednotlivých stadiích 

trestního řízení a jejich funkci, představuje logický spojovací článek mezi úvodními 

obecnými výklady a vlastním meritem rigorózní práce. Zde lze kvitovat, že autorka se 

nevyhýbá ani poněkud sporné otázce vztahu přípravného řízení k hlavnímu líčení pokud 

jde o problematiku dokazování. 
 

Jádrem práce je kapitola čtvrtá, věnovaná roli státního zástupce v řízení před 

soudem. Autorka se zde soustředila na vybrané instituty, resp. procesní úkony, které v 

trestním řízení před soudem vykonává státní zástupce (obžaloba, návrh na potrestání, 

dohoda o vině a trestu, příprava na hlavní líčení, dokazování, závěrečná řeč, opravné 

řízení, vykonávací řízení). Autorka správně dovozuje oprávnění obviněného odstoupit 

od dohody o vině a trestu, a to až do rozhodnutí soudu o návrhu na její schválení. 

Kvitovat třeba rovněž to, že autorka ve své práci reaguje na novelu provedenou zák. 

č.333/2020 Sb. Souhlasit třeba s názorem, že sjednávání dohody o vině a trestu až po 



zahájení hlavního líčení s sebou přináší některé problémy, na které je v práci výslovně 

upozorňováno; tyto případy však patrně budou dosti výjimečné. Přisvědčit třeba i 

výhradám, že institut dohody o vině a trestu nemusí být v souladu se zásadou materiální 

pravdy, a to dokonce i v případech zvlášť závažných zločinů. V partii o zahájení 

hlavního líčení a o závěru hlavního líčení je však spíše popisována činnost soudu, než 

státního zástupce. Akceptovat lze připomínku, že právo vyjádřit se k provedenému 

důkazu by měly mít i ostatní procesní strany, než pouze obžalovaný. Tvrzení o 

podmíněnosti čtení protokolů či úředních záznamů souhlasem státního zástupce je 

poněkud zavádějící potud, že takový souhlas by musel vyslovit i obžalovaný. Autorka 

se záslužně dotkla i problematiky podání dovolání náměstkem nejvyššího státního 

zástupce jako jeho zástupcem, avšak bohužel se k tomu problému více nevyjadřuje. 

Kvitovat lze i pozornost věnovanou kasačnímu oprávnění nejvyššího státního zástupce 

podle § 174a tr. řádu.  
 

Poslední kapitola práce je věnována východiskům rekodifikačních prací na 

novém trestním řádu a návrhům autorky de lege ferenda. Přisvědčit lze výhradám, které 

jsou vznášeny stran formálního důkazního břemene státního zástupce a institutu 

soukromé žaloby.  
 

V závěru své práce autorka shrnuje poznatky a stanoviska, ke kterým ve své práci 

dospěla a zejména zdůrazňuje myšlenku, že jakékoliv změny v trestním řízení by měly 

vždy respektovat řádné zjištění skutkového stavu a zákonné a spravedlivé rozhodnutí. 
 

Celkově lze předloženou práci hodnotit jako dobrou. Autorka prokázala, že se do 

náležité hloubky seznámila s činností státního zástupce v řízení před soudem. Práce je 

zpracována pečlivě a svědomitě a má dobrou odbornou úroveň. Autorka funkčním 

způsobem pracuje s judikaturou a s dalším pramenným materiálem. Kladně třeba 

hodnotit rovněž vyjadřovací schopnosti autorky, jazykovou formu zpracování a 

schopnost formulovat vlastní názory. Určitou výhradu lze mít ovšem k místy poněkud 

popisnému výkladu institutů komentářové povahy, kdy vlastní kritický rozbor se 

soustřeďuje povýtce jen na partie o dohodě o vině trestu (de lege lata), resp. na instituty 

formálního důkazního břemene a soukromé žaloby (de lege ferenda). 
 

Předložená práce po formální i po obsahové stránce splňuje požadavky kladené 

na rigorózní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.   
  

Při obhajobě své práce by autorka mohla vyjádřit svůj názor na zvažované 

formální důkazní břemeno státního zástupce a jeho důsledky. 

  

  

V Praze dne 3.7.2021  

  

 

 

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

konzultant 
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