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1. Charakteristika tématu: 
Autorka si zvolila téma oznamování trestných činů na základě svých vlastních profesionálních 
zkušeností (působí jako soukromá detektivní agentka). Vycházela ze zjištění, že oznamovatel 
trestného činu má u nás ambivalentní procesní postavení. V centru pozornosti diplomantky se 
proto nacházejí subjektivní práva oznamovatele na náležité prošetření trestního oznámení. Jde 
o problematiku, jíž se v odborné literatuře dostávalo zatím jen okrajové pozornosti a autorka 
proto postrádala širší okruh pramenů, z nichž by mohla čerpat (odborná literatura se 
„trestnímu oznámení“ příliš nevěnuje; trestní oznámení bývá např. v učebnicích a příručkách 
zmíněno jen stručně v kapitolách věnovaných podání). Tím spíše byla při řešení klíčových 
otázek odkázána na tříšť judikatury Ústavního soudu, ESLP a některá publikovaná rozhodnutí 
trestních soudů. Tato judikatura zastává nezřídka protichůdné a těžko systematizovatelné 
názory. Z tohoto hlediska se jednalo o diplomní téma velice náročné. Autorka navíc k práci 
přistoupila velmi ctižádostivě: neomezila se jen na ryze procesní otázky postupu OČTŘ při 
přijímání trestních oznámení, ale zpracovala i rozsáhlý výklad z oblasti viktimologie a 
nevyhnula se ani otázkám hmotněprávním (důsledky nesplnění oznamovací povinnosti, křivé 
obvinění, křivá výpověď atd.). Široký záběr práce hrozil jistou povrchností, jíž se však autorka 
povětšinou bystře vyvarovala. 
Téma je vysoce aktuální již s ohledem na důraz, který je v současnosti  kladen na respektování 
práv poškozených a ochranu obětí trestného činu. Mezi spíše deklaratorními ustanoveními 
obecných předpisů a konkrétními procesními postupy však dosud existuje určitý rozpor, na nějž 
se autorce v překládané práci daří upozorňovat. 

2. Hodnocení práce dle stanovených kritérií:
- logická stavba práce, hloubka provedené analýzy – diplomová práce na jedné straně sleduje 

systematiku trestního řádu a procesní postup v přípravném řízen, na straně druhé stavba 
práce odpovídá interdisciplinární povaze tématu. Autorka svůj výklad v podstatě dělí na 
části věnované procesním postupům při podávání a prošetřování trestních oznámení (včetně 
charakteristiky postavení oznamovatele) a na části „ostatní“, které jsou věnovány všem 
myslitelným otázkám ústavněprávního, trestněprávního i kriminologického rázu. Přestože 
jde o tak rozmanitá témata, působí práce vcelku uceleně – autorce se daří udržet spojitost 
jednotlivých kapitol kolem centrálního tématu oznamování trestných činů.

- Autorka vychází z velmi zdařilého a srozumitelného exposé, v němž se snaží charakterizovat 
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základní principy úpravy trestního oznámení v České republice. Vychází z teze, že trestní 
oznámení je primárně formou účasti veřejnosti při prosazování veřejného zájmu na 
potlačování kriminality. Autorka zasazuje problematiku oznamování trestných činů do 
širšího viktimologického kontextu, zejména pokud jde o tzv. latentní kriminalitu. Autorka 
konstatuje velký vliv ochoty občanů oznamovat trestné činy na poměr mezi registrovanou a 
latentní kriminalitou. V rámci kriminologického výkladu autorka čtenáři předkládá řadu 
zajímavých informací a postřehů – např. se zabývá skutečností, proč trestnou činnost 
nejvíce ohlašují ženy a senioři. Autorka konstatuje, že nejčastější příčinou neohlášení 
trestného činu je nevíra v úspěšnost policejního pátrání, popřípadě respondentova zkušenost 
s policií z minula. Tento postoj považuje autorka za racionální, jelikož nejčastější majetkové 
delikty, jako jsou kapesní krádeže, odcizení výbavy aut nebo vykrádání sklepů, mají velmi 
nízkou míru objasněnosti (průměrná objasněnost u krádeží prostých je 19%). Za 
společensky velmi závažnou považuje autorka obavu potenciálního oznamovatele z pomsty 
pachatele, což je dle zjištění autorky faktor, který v poslední době spíše posiluje. Autorka 
zastává názor, že v ideálním případě by výsledky vlastní operativní činnosti policejních 
orgánů měly tvořit podstatný zdroj jeho informací o trestné činnosti. Tento ideální stav však 
nemůže reálně nastat a trestní oznámení budou vždy nejvýznamnějším zdrojem informací o 
trestné činnosti. 

- Dilema oběti, zda oznámit či neoznámit trestný čin považuje autorka za první a zásadní 
problém viktimizovaných osob. Autorka přiléhavým způsobem vymezuje pojmy „oběť 
trestného činu“ a „poškozený“; podobně se zabývá i dalšími pojmy (např. tzv. 
viktimologického paradoxu či nálepkování – labelingu atd.). 

- Pokud jde o právní úpravu trestního oznámení v právním řádu ČR, autorka se nevyhýbá  
retrospektivě, v jejímž rámci hodnotí mj. dopady velké novely trestního řádu z roku 2001. 
Zdůrazňuje, že pojem „trestního oznámení“ se v trestním řádu nevyskytuje; jedná se však o 
zkratku běžně užívanou ve smyslu „oznámení občana, státního orgánu, zájmového sdružení 
nebo jiného subjektu stojícího mimo orgány činné v trestním řízení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin“. Trestní oznámení je dle autorky vnější
podnět, na základě kterého orgány činné v trestním řízení mohou zahájit přípravné řízení 
podle trestního řádu. Autorka podrobně dokládá, které typy podání nelze za „trestní 
oznámení“ považovat. Pokud jde o náležitosti formy a obsahu trestního oznámení, je 
zajímavý postřeh autorky, podle níž např. telefonické oznámení co do formy nepostačuje, 
není-li následně potvrzeno písemně či ústně do protokolu. Autorka však správně dodává, že 
ani neúplné trestní oznámení nezbavuje OČTŘ povinnosti postupovat z úřední povinnosti 
tam, kde je na základě podání možné učinit závěr, že došlo ke spáchání trestného 
činu.Zajímavé jsou praktické detaily ohledně prověrky oznamovatele při přebírání 
telefonického trestního oznámení. OČTŘ musejí v prověrce pokračovat i tehdy, pokud 
oznamovatel odmítne o své osobě potřebné údaje poskytnout. 

- Pokud jde o jednotlivé fáze a úkony prověřování, autorka provádí velmi zdařilou syntézu 
standardního teoretického výkladu (běžného v komentářových příručkách a učebnicích) a 
poznatků, které načerpala z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Diplomantka poukazuje 
na řadu procesních úskalí, např. i v rámci tzv. zkráceného přípravného řízení (viz její úvahu 
na str. 35- 36 o tom, který okamžik je zde mezníkem ukončujícím skutek, dle autorky jde o 
doručení návrhu na potrestání).

- Autorka připomíná, že trestní právo je právem ultima ratio, jehož prostředky mají a musejí 
být užívány pouze tehdy, pokud užití jiných prostředků právního řádu nepřichází v úvahu. 
Diplomantka se musela vypořádat se dvěma směry v judikatuře ÚS, z nichž jeden odmítá 
praxi, kdy se zejména standardní civilní vztahy na úkor jednoho z účastníků řeší prostředky 
trestního práva, zatímco druhý směr pod vlivem ESLP zdůrazňuje pozitivní povinnosti státu 
při ochraně základních práv a z ní vyplývající povinnosti OČTŘ provést účinné vyšetřování. 

- Autorka se bystře chápe řady složitých problémů, k nimž patří i samotný vztah mezi právy 
ryze procesního rázu (vyplývající z článku 36 odst. 1 Listiny) a materiálními právy (např. ve 
smyslu ochrany práva na život, ochrany osobní svobody, soukromí atd. srov. článek 6 až 10 
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Listiny). Za velmi cennou část práce považuji reflexi nedávných nálezů a usnesení 
Ústavního soudu (zejména sp. zn. I. ÚS 2886/13, I. ÚS 1556/14, II. ÚS 3626/13), v nichž je 
formulována pozitivní povinnost orgánů státu k efektivnímu objasnění trestní věci. Porušení 
této povinnosti představuje zásah do ústavněprávně garantovaných základních práv osob, 
jež se prohlašují za oběti trestných činů a domáhají se u orgánů činných v trestním řízení 
ochrany a zadostiučinění. Ústavní soud zde navázal na starší rozhodnutí ESLP (viz např. 
Siemińska proti Polsku, Rajkowska proti Polsku, Sergiyenko proti Ukrajině a mnohé další 
causy, včetně rozsudku Eremiášová a Pechová proti ČR). Diplomantka dokázala tuto 
složitou materii s náležitou pečlivostí nastudovat a podat její čtivý a přehledný výklad.  

- Stěžovatelka se opakovaně zabývá otázkou tzv. soukromé trestní žaloby a důsledky, které 
vyplývají z neexistence tohoto prostředku ochrany subjektivních práv v ČR. Tu je třeba 
zdůraznit, že v případě závažných trestných činů – např. úmyslných usmrcení –soukromá 
žaloba v moderních jurisdikcích sotva připadá v úvahu. ESLP v těchto případech naopak 
vždy zdůrazňuje právo pozůstalých dozvědět se fakta na základě odborně vedeného 
vyšetřování ex offo a jemu odpovídající povinnost OČTŘ objasnit, jak usmrcení došlo (srov. 
rozhodnutí ve věci Siemińska proti Polsku ze dne 29. 3. 2001 č. 37602/97).

- Za velmi zdařilé považuji i hmotněprávní pasáže práce – např. úvahy o trestném činu 
poškozování cizích práv, kde autorka velmi přemýšlivě rozvíjí argumenty judikatury. 

- práce s literaturou, včetně citací – Autorka metodologicky správně pracuje s poznámkovým 
aparátem a citacemi (včetně citací právních předpisů). Pokud jde o rozsah použité 
literatury, autorka čelila relativnímu nedostatku aktuálních monografických zpracování, 
která by jí mohla sloužit jako pramen. S velkou pečlivostí však vyhledala prakticky všechny 
relevantní judikáty Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Prokázala 
schopnost zasadit poznatky z těchto dílčích pramenů do souvislostí s obecnějšími 
teoretickými znalostmi, jež si osvojila studiem komentářů a učebnic. Diplomantka využila 
jen okrajově cizojazyčné literatury (anglosaských příruček), což je však pochopitelné 
vzhledem k zaměření práce na poměry v ČR. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - text je doplněn několika velmi zdařilými grafy a 
barevnými tabulkami, jež ilustrují kriminologické poznatky autorky; oceňuji, že tyto grafy 
netvoří jen neživotnou přílohu vlastního textu. 

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, text je dosti čtivý a poutavý

3. Shrnutí hodnocení: Posuzovaná práce podává zdařilý a ucelený přehled zvoleného tématu. 
Trestněprávní výklad je vhodně zasazen do kriminologického kontextu. Jde o práci pečlivé a 
informované autorky, jež ovládá relevantní teorii a má i značné zkušenostmi z praxe. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  Navrhuji, aby se diplomantka při ústní 
obhajobě zaměřila na problém oznámení vlastní trestné činnosti oznamovatele a na 
trestněprávní jev tzv. účinné lítosti. 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

V Praze dne  1. června 2016                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
vedoucí diplomové práce    


