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1. Aktuálnost (novost) tématu: Trestní příkaz je tradičním institutem v praxi hojně využívaným, 
v teorii naopak často kritizovaným, institutem, jehož se dotýkají mnohé novelizace trestního řádu. 
Ve spojitosti se stále probíhající modernizací českého trestního řízení a jeho přizpůsobování 
moderním celosvětovým trendům se řada dílčích novel trestního řádu dotýká právě i tohoto 
institutu, ať již přímo novelizací ustanovení jej upravujících, či nepřímo zavedením nových způsobů 
řešení trestních věcí (např. zavedením institutu dohody o vině a trestu). Trestním příkazem je u nás 
vyřizována více než polovina trestních věcí, takže i drobné zásahy do úpravy tohoto institutu mohou 
mít dalekosáhlé praktické účinky. Proto je třeba se trestnímu příkazu neustále věnovat, zkoumat 
dopady dílčích novel na jeho praktické fungování, zjišťovat současné nedostatky právní úpravy a 
navrhovat jejich řešení. Proto je třeba se tomuto tématu dlouhodobě a opakovaně věnovat, jde o 
téma stále živé a aktuální, tedy vhodné ke zpracování v diplomové práci. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva procesního, ale též 
z dalších právních oborů, především z práva ústavního,  

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka se měla zabývat současnou právní úpravou, 
měla zohlednit současnou i dřívější judikaturu, příp. provést srovnání historické či 
mezinárodní,   

- použité metody – odpovídají tématu, bylo zapotřebí provést analýzu současného stavu, 
případně provést srovnání historické či mezinárodní, vhodné bylo uvést též úvahy de lege 
ferenda. 

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomantka rozdělila práci do 9 částí, k nimž přidala nečíslovaný 
úvod a závěr. V první kapitole se věnuje vývoji právní úpravy trestního příkazu na našem 
území od roku 1918 do současnosti. Již zde avizuje problematické prvky probíraného 
institutu, které pak podrobněji rozebírá v dalších partiích práce. Následuje druhá kapitola o 
vztahu trestního příkazu k základním zásadám trestního řízení, zmiňuje především 
nedostatky písemného procesu při využití trestního příkazu a neprovedení hlavního líčení. 
Třetí kapitola tvoří jádro práce, diplomantka zde precizně rozebírá povahu trestního příkazu, 
charakterizuje řízení, v němž je možno trestního příkazu využít, rozebírá zákonné podmínky 
pro jeho využití, věnuje se podrobně jednotlivým trestům, které je možno trestním příkazem 
uložit, jakož i případům, kdy využít trestního příkazu nelze. V rámci uvedené kapitoly 
věnuje zvláštní, poměrně obsáhlou partii sporným otázkám postavení a práv poškozeného 



při využití trestního příkazu. Kapitolu pak uzavírá pasážemi věnovanými právní moci a 
vykonatelnosti trestního příkazu a náležitostem písemného vyhotovení trestního příkazu, 
včetně sporné otázky opravy jeho písemného vyhotovení, a otázkám doručování trestního 
příkazu. Ve čtvrté kapitole pojednává o trestním příkazu jako odklonu od klasického 
průběhu trestního řízení, vysvětluje při tom různá pojetí odklonů. Pátá kapitola je věnována 
specifickému řádnému opravnému prostředku proti trestnímu příkazu, tedy odporu. Zde 
podrobně rozebírá osoby oprávněné podat proti trestnímu příkazu odpor, jeho náležitosti i 
lhůtu, v jaké je třeba jej podat. Samostatnou podkapitolu opět věnuje sporným otázkám 
postavení poškozeného a jeho nemožnosti podat odpor. Neopomíjí ani další konsekvence 
v navazujícím řízení, především omezením při rozhodování v hlavním líčení. V šesté 
kapitole rozebírá zvláštnosti mimořádných opravných prostředků použitelných proti 
pravomocnému trestnímu příkazu. Poměrně obsáhlá a zevrubná je kapitola sedmá, v níž 
diplomantka zmiňuje zahraniční úpravu, ke srovnání si vybrala úpravu francouzskou a 
lucemburskou, kde v rámci programu Erasmus/Sokrates také studovala. V deváté kapitole se 
věnuje praktickému využívání trestního příkazu, k čemuž využívá statistická data, která 
umně dává do souvislostí s využitím jiných odklonů, resp. celkovým počtem věcí. 
V poslední kapitole nabízí vlastní odůvodněné návrhy de lege ferenda, k nimž dospěla na 
základě předchozích rozborů. Členění práce je tak logické, kapitole na sebe navzájem 
navazují, jsou též provázané, diplomantka zbytečně neopakuje jednotlivé poznatky obsažené 
v jiných kapitolách. Řazení kapitol je také logické, snad jen kapitola čtvrtá (jako obecná) 
mohla třetí předcházet, jinak ale má řazení kapitol své logické opodstatnění, sleduje vlastně 
průběh trestního řízení. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Autorka cituje z cizích 
prací standardním způsobem. Přehled použité literatury nasvědčuje poctivému přístupu 
diplomantky ke zpracování práce. Seznam literatury je skutečně na diplomovou práci 
úctyhodný, obsahuje na sedm desítek pramenů, s nimiž diplomantka pracovala, uvádí nejen 
aktuální české učebnice, komentáře, jakož i monografie a odborné články z poslední doby, 
ale též z dob minulých, z cizojazyčných uvádí francouzsky psané práce, s nimiž se podle 
citací v diplomové práci také seznámila. Při uvádění pramenů a při citacích dodržuje 
jednotný formát citací, který odpovídá ČSN ISO 690, resp. 690-2.  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantka se v práci velmi 
zevrubně zabývala vybraným tématem. Ve všech kapitolách je patrné, že se do hloubky 
seznámila nejen se současnou právní úpravou a jejími nedostatky, má ale i náhled na 
praktické problémy, které všední praxe přináší. Dokáže ovšem nastíněné problémy také 
analyzovat, uvědomuje si případná nebezpečí možných jiných úprav, dokáže také na 
vhodných místech upozornit na úpravu minulou či zahraniční. Při tom všem je také patrné, 
že je schopna zasadit projednávaný institut do širších souvislostí, neseznámila se do 
podrobností jen s dílčí úpravou tohoto institutu, ale uvědomuje si i ustanovení jiná, s tímto 
institutem úzce i vzdáleně související. Při psaní práce se vyvarovala věcných chyb, je patrná 
dobrá znalost trestního práva procesního i hmotného. V rámci jednotlivých rozborů je třeba 
ocenit především nástin a rozbor dílčích problémů. Diplomantka se nevyhýbala tématům 
sporným, k nimž zaujímala vlastní odůvodněné stanovisko. Pěkně zpracovaná je např. pasáž 
věnovaná poškozenému a jeho právům v případě, kdy samosoudce rozhodne trestní 
příkazem. Zde kritizuje i současné nešvary praxe spočívající v paušálním poučování 
poškozených, kterým paradoxně nový zákon o obětech v tomto směru zlepšení situace 
vůbec nepřinesl, neboť samosoudce může i nadále rozhodnout trestním příkazem, aniž by 
předem poškozený byl na takovou možnost upozorněn. Dále pak diplomantka pokračuje v 
kritice stávajícího pojetí rozhodování o nárocích poškozeného na náhradu škody, 
nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení, aniž by zároveň měl poškozený 
možnost proti případně nesprávnému výroku (či jeho absenci) brojit opravným prostředkem, 
zároveň si je ale dobře vědoma úskalí možné změny de lege ferenda spočívající v rozšíření 
okruhu osob oprávněných proti trestnímu příkazu brojit odporem (z podobného úhlu 
pohledu situaci rozebírá i v případě případného výroku o ochranném opatření zabrání věci a 
práv zúčastněné osoby). Poznatky, k nimž během psaní práce dospěla, pak diplomantka v 



koncentrované podobě uvádí v deváté kapitole a v závěru své práce, přednáší řadu podnětů 
pro zlepšení současné právní úpravy, především pak správně pléduje pro možnost oprav 
písařských a jiných zjevných nesprávností v písemném vyhotovení trestního příkazu (což se 
ostatně v praxi přes odmítavé názory teorie stejně děje), apeluje na posílení práv 
poškozeného, jehož postavení je v reálu oslabeno v nadpoloviční většině trestních věcí, 
které jsou vyřízeny trestním příkazem, souhlasí i s možností uložit ochranné opatření 
nespojené s omezením osobní svobody trestním příkazem. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna 
standardním způsobem. Diplomantka v práci zpracovávala také soudní statistiku, kterou 
uvedla v přehledných tabulkách, data také v příslušné kapitole analyzovala. Grafy 
nevyužívala. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka užívá spisovného jazyka, práce je psána čtivě, 
v práci se neobjevují gramatické chyby ani stylistické nedostatky či neobratná vyjádření. 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka zpracovala poměrně obtížné téma, kterým se 
poctivě zabývala, práce má velmi vysokou odbornou úroveň, jde o velmi zdařilé, v podstatě 
vědecké zpracování daného tématu, které výrazně převyšuje kvalitu běžných studentských prací. 
V některých pasážích diplomantka přináší i určité postřehy získané od praktiků, zabývala se i 
neúspěšnými návrhy de lege ferenda, práci rozhodně nelze označit za pouhý kompilát cizích názorů, 
naopak diplomantka přináší vlastní poznatky a úhel pohledu na daný institut. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Jak by měla vypadat právní úprava umožňující opravu písemného vyhotovení trestního 
příkazu, aby současně nebyla oprávněným osobám (zejm. obviněnému) vzata možnost proti 
trestnímu příkazu účinně brojit? 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1  
 

V Praze dne 9. února 2014 
 
 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 
vedoucí práce 


