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Diplomová práce o celkovém rozsahu 64 stran vlastního textu je vypracována na aktuální 

téma. Dohodu o vině a trestu zakotvila do našeho trestního řádu jako formu odklonu 

v trestním řízení a zvláštní typ řízení před soudem novela trestního řádu provedená zákonem 

č. 293/2012 Sb., účinným od 1. září 2012. Podstatou dohody o vině a trestu je uzavření 

„přijatelné“ dohody mezi státním zástupcem na jedné straně a obviněným na straně druhé o 

způsobu ukončení trestní věci, přičemž taková dohoda podléhá schválení soudu. Obviněný se 

tím vzdává práva na projednání své věci před nezávislým a nestranným soudem veřejně 

v hlavním líčení a soud mu uloží trest (resp. náhradu škody, nemajetkové újmy v penězích a 

vydání bezdůvodného obohacení, jsou-li k tomu splněny podmínky) bez dokazování viny, 

trestu a okolností důležitých pro rozhodnutí o náhradě škody. 

Institut dohody o vině a trestu je, podobně jako odposlech telekomunikačního provozu či 

použití policejního agenta nasazeného ve zločinecké skupině nebo institut spolupracujícího 

obviněného dohoda o vině a trestu, jedním z mimořádných prostředků sloužících v úsilí o 

omezení jedné z globálních hrozeb lidstva, kterou je organizovaný zločin. Platí ovšem, že 

každá z těchto výjimek musí být upravena tak, aby zabránila svévoli při jejím použití a aby 

byla v zákoně dostatečně přesně stanovena pravidla jejich použití. 

Dohoda o vině a trestu je v našich podmínkách chápana spíše jako jeden z prostředků tzv. 

racionalizace trestní justice umožňující zrychlení trestního řízení a vyřízení většího počtu 

trestních kauz. 

Diplomant chápe institut dohody o vině a trestu jako příklad vzájemného prolínání a 

ovlivňování angloamerického právního systému (ideovým základem je institut „plea 

bargaining“) a kontinentálního právního systému. Jeho závěr je správný, je však třeba uvést, 

že je to ovšem také institut, který je výrazem prolínání soukromého a veřejného práva.  

Diplomant práci rozdělil do úvodu a prvé kapitoly, ve kterých vysvětluje obecně smysl a 

význam institutu, který rozebírá, a seznamuje čtenáře s problémem plnění funkcí trestního 

řízení, dále se věnuje rozporu dohody a vině a trestu se základními zásadami trestního řízení  

(kapitola druhá) a nakonec i důkladnému rozboru platné právní úpravy (kapitola třetí). 

Následuje kapitola, ve které se autor vyhýbá celkovému hodnocení platné právní úpravy s tím, 

že je to předčasné a opakuje základní charakteristiku dohody o vině a trestu.  

Osnova práce je správná a logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují.  



Autor zpracoval práci na podkladě dostatečného počtu odborných pramenů. Použil také 

internetové zdroje různé úrovně, s kterými správně pracuje a správně je cituje.  

Rozbor právní úpravy je dostatečně podrobný i obecně srozumitelný, zůstává na úrovni 

použitých pramenů s občasnými vlastními interpretačními návrhy, které jsou obsaženy přímo 

v textu. Tak například na str. 17 dole se autor zabývá otázkou, kdo může dát impuls 

k zahájení jednání o dohodě o vině a trestu. Podle jeho názoru podnět může přijít i od 

poškozeného, i když zákon tuto možnost neuvádí. 

Diplomová práce je naprosto způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Je vypracována 

na velmi dobré odborné i jazykové úrovni. Plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: Nedostatky současné české právní úpravy – náměty de lege ferenda. 

 

Hodnocení: velmi dobře   
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