Posudek oponenta na diplomovou práci
Kateřina Břečková: „Nový vývoj institutu právní imunity“
Diplomová práce vypracovaná Kateřinou Břečkovou má rozsah 71 stran, 2 strany anglického
shrnutí v textu uvedené přílohy v podobě některých statistik. Z tohoto hlediska splňuje
požadavky kladené na diplomové práce. Opomenut není rozsáhlý seznam použité literatury, se
kterou autorka při psaní práce pracoval.
Práce je věnována tématu z ústavněprávního hlediska významnému, a co je také důležité, i
živému. Ačkoliv se mohlo zdát, že téma imunit, problematické zejména pokud se jedná o imunitu
členů parlamentu, již nebude předmětem praktického zájmu, opak je pravdou. Poslední roky
ukázaly, že paradoxně s vyřešením téměř stoletého problému tzv. doživotní imunity naopak
vyvstala celá řada praktických otázek týkajících se záležitostí, které nikdy nebyly předmětem
většího zájmu. Tedy je jistě o čem psát.
Pokud se jedná o předloženou práci, její zásadní limit spočívá v její popisnosti. Podle mého
názoru se práce nachází na hraně přijatelnosti z hlediska pominutí téměř jakýchkoliv teoretických
úvah, respektive postavení rozdílných názorů různých autorů proti sobě s pokusem zaujmout
k nim vlastní stanovisko.
Je pravdou, že autorka si dala velkou práci a shromáždila patrně všechny faktografické
podklady k imunitní praxi za dobu trvání samostatné České republiky. Tedy práce je dokladem
její samostatné práce se zdroji informací a lze předpokládat, že se jedná o první takový ucelený
souhrn statistik a dalších podkladů. Je také pravda, že autorka pracovala s odbornou literaturou a
soudními rozhodnutími.
S ohledem na vše výše uvedené se domnívám, že práci je možno předložit k obhajobě a
současně obhajoba a její průběh bude určující pro konečné hodnocení.
K obhajobě navrhuji následující otázky:
1) Jak interpretovat ustanovení čl. 54 odst. 3 Ústavy České republiky?
2) Lze trestně stíhat, případně za jakých podmínek, poslance, který byl Poslaneckou
sněmovnou vydán k trestnímu stíhání, ale v průběhu trestního stíhání byl znovu zvolen do
Poslanecké sněmovny?
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