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 Předložená diplomová práce obsahuje 86 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, devíti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je značně obsáhlý, zahrnuje i práce zahraničních autorů a nesporně je 

přiměřený zvolenému tématu Po formální stránce splňuje předložená diplomová práce 

všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku poměrně netradiční a 

současně dosti obtížnou, vyvolávající v teorii i v aplikační praxi časté diskuse. Jde 

proto o téma aktuální a jeho zpracování je určitě přínosné. Téma je dosti náročné na 

zpracování pramenného materiálu a rovněž na samotné zpracování, a to s ohledem na 

četné souvztažnosti se standardními formami rozhodování soudu. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje zaměření a cíl své 

práce, se nejprve zabývá vývojem právní úpravy institutu trestního příkazu na našem 

území. Základní vývojové změny jsou dobře postiženy. 

 

 Další kapitola práce, věnovaná uplatněním základních zásad trestního řízení 

v případě trestního příkazu, důvodně upozorňuje na jejich omezené uplatnění v případě 

tohoto institutu. 

 

 Jádrem práce je kapitola třetí, analyzující trestní příkaz. Souhlasit lze s názorem 

na možnost rozhodování trestním příkazem i v řízení proti právnické osobě, byť se 

značně omezeným katalogem trestů, které lze uložit, jakož i na možnost rozhodovat 

trestním příkazem v řízení proti uprchlému a následně aplikovat ustanovení § 306a 

odst. 2 tr. řádu. Podrobně jsou rozebírány podmínky vydání trestního příkazu. Správné 

jsou názory na rozhodování v případě trestného činu opilství. Důvodně se diplomantka 

zvláště podrobně zabývá problematikou spolehlivě prokázaného skutkového stavu, 

neboť začasté důkazní situace v době vydání trestního příkazu bývá omezená. 

Souhlasit třeba rovněž s výhradami, které diplomantka vznáší s ohledem na postavení 

poškozeného.  

 

 Samostatná kapitola je věnována problematice odporu. Řešena je i situace, kdy 

je trestním příkazem rozhodnuto o vině více osob a pouze některé z nich podají odpor. 

V hlavním líčení proti takovým osobám to může přinést důkazní nouzi, pokud již 

odsouzené osoby v postavení svědků využijí svého práva nevypovídat. 

 



 

 

 V následujících kapitolách je zajímavý exkurz do vybraných zahraničních 

právních úprav a podnětné statistické údaje o rozhodování trestních věcí trestním 

příkazem. 

 

 V poslední kapitole své práce diplomantka pléduje pro možnost uložit trestním 

příkazem některá ochranná opatření a dále kritizuje, že institut trestního příkazu do 

nemalé míry omezuje možnosti uplatnění práva poškozeného. S těmito stanovisky lze 

souhlasit. 

 

 V závěru své práce pak diplomantka stručně a výstižně uvádí poznatky, ke 

kterým při zpracování své práce dospěla. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako zdařilou. Diplomantka 

prokázala, že se do náležité hloubky seznámila se zkoumanou problematikou, a to 

včetně dalších souvislostí. Ve svém výkladu se opírá o dosavadní literárním 

zpracováním zkoumané problematiky a zejména o judikaturu. Kladnem práce je 

rovněž pečlivost a svědomitost zpracování Předložená diplomová práce po formální i 

po obsahové stránce nesporně splňuje požadavky na ni kladené a je rozhodně 

způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při obhajobě své práce by diplomantka mohla vyjádřit svůj názor k otázce 

(ne)uplatnění zákazu reformace in peius v hlavním líčení následujícím po zrušení 

trestního příkazu v důsledku včasného podání odporu. 
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