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Předložená diplomová práce obsahuje 63stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, šesti základních kapitol a závěru. Vnější úprava je velmi pěkná. 

S ohledem na specifické a úzce zaměřené téma a na zanedbatelné množství speciálně 

orientovaných pramenů je okruh použité literatury přiměřený a využití obecněji 

orientovaných pramenů je zcela namístě. Po formální stránce splňuje předložená práce 

všechny požadavky na ni kladené. 

 

Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku rozhodně netradiční, 

které se dosavadní literatura věnovala pouze zcela okrajově. Poměrně úzce zaměřené 

speciální téma klade zvýšené nároky na excerpci obecněji orientovaného pramenného 

materiálu a rovněž na samotné zpracování, vyžadující pečlivou syntézu získaných 

dílčích informací. 

 

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

práce, se nejprve věnuje právní úpravě trestního oznámení v České republice. 

Souhlasit třeba s názorem, že uvedený institut náleží mezi základní instituty kontroly 

(potlačování) kriminality. Pěkně jsou zpracovány kriminologické (viktimologické) 

partie, kde diplomantka sice zcela nutně využívá poznatky obsažené v odborné 

literatuře, ale poměrně samostatně a účelně s nimi pracuje. Při rozboru de lege lata 

diplomantka důvodně vychází z institutu podání a jeho náležitostí. Důvodný je názor, 

že z hlediska způsobilosti iniciovat trestní řízení nejsou vyloučena ani oznámení 

anonymní. 

 

Následující kapitola práce je věnován postupu orgánů činných v trestním řízení 

po podání trestního oznámení. Namístě je názor diplomantky, že nedůsledné a pouze 

formální prověření trestního oznámení a následné odložení věci může být v krajním 

případě důvodem pro podání ústavní stížnosti.  Souhlasit třeba též se stanoviskem, že 

neformální vyřízení trestního oznámení (založení, uložení, přípis) nemá žádnou oporu 

v právním řádu a nadto ani ve vnitřních přepisech policie a státního zastupitelství.  

Výklad o řízení po zahájení trestního stíhání je již poněkud nadbytečný. 

 

V kapitole o právním postavení oznamovatele snad mohla být větší pozornost 

věnována právům oznamovatele, který není současně poškozeným. Oprávnění 

poškozeného jsou vystižena správně. Pokud jde o institut soukromé žaloby nebo 

subsidiární žaloby, mohla diplomantka přihlédnout rovněž k tendencím po obnovení 

těchto institutů, které se objevují v rámci rekodifikace trestního práva procesního.  

 



Samostatná kapitola diplomové práce je věnována oznamovací povinnosti a 

důsledkům jejího nesplnění.  

 

Závěrečná kapitola se zabývá složitou problematikou procesní využitelnosti 

trestního oznámení jako důkazu v trestním řízení. Diplomantka zde pečlivě analyzuje 

názory obecných soudů i Ústavního soudu ČR v otázce důkazního významu úředního 

záznamu a výpovědi policistů v případě, kdy osoba spontánně oznámí vlastní trestný 

čin. Názory, které zde byly soudy vysloveny, mohou být předmětem diskusí a nejsou 

v odborné veřejnosti obecně přijímány. Neřešenou otázkou ovšem je, zda písemné 

oznámení o vlastní trestné činnosti by mohlo být použito jako důkaz listinný. Rozbor 

trestných činů, které mohou být spáchány vědomě nepravdivým oznámením, je 

správný. 

 

V závěru své práce diplomantka stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěla, a akcentuje význam trestních oznámení pro zvýšení aktivity 

veřejnosti v potlačování kriminality. 

  

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Diplomantka prokázala dobrou znalost zvolené problematiky, a to nejen pokud jde o 

právní úpravu, ale též pokud jde o judikaturu, nálezy ústavního soudu, rozhodnutí 

ESLP  a dosavadní zpracování v odborné literatuře. Velmi úzce zaměřené téma však 

diplomantku místy vedlo k tomu, že se věnuje i otázkám méně souvisejícím s vlastním 

tématem, což ovšem není nikterak zásadní výtka. 

  

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by diplomantka mohla vyjádřit svůj názor 

přednosti a nedostatky soukromé obžaloby, příp. tzv. subsidiární obžaloby.  

 

Předběžná klasifikace:   velmi dobře 

 

 

V Praze dne 20.4.2016 

 

 

        JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

            oponent 

 

 

 


