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Aktuálnost tématu: 

     Diplomant si zvolil téma, které se stalo v nedávné době velmi aktuálním a zbudilo i v laické 

veřejnosti nebývalý zájem. Jedná se o téma, které doznalo změn v ústavní materii a  nastolilo 

tak řadu otázek, které do té doby nebyly ani položeny, natož zodpovězeny. Z tohoto důvodu 

si cením přístupu diplomanta, že se nebál tak „živé“ téma uchopit a poodhalit jak 

problematiku institutu milosti, tak  problematiku institutu amnestie a to jak 

z ústavněprávního, tak i z trestněprávního hlediska. 

      Diplomová práce je v závěru obohacena o úvahy nad výhodami a nedostatky současné 

právní úpravy a nad její možnou změnou, a to jak u institutu amnestie, tak i u institutu 

milosti. 

Náročnost tématu: 

     Diplomant si dal za cíl analyzovat dosavadní vývoj v oblasti využití institutů milosti, 

amnestie a  poskytnout tak dostatečný přehled, nezbytný k úvahám nad potřebností jejich 

dalšího zakotvení, popřípadě nad možnostmi změn jejich současné úpravy. 

     Po formální stránce se práce člení na úvod, samotný text skládající se ze šesti kapitol a 

závěr. První a druhá kapitola vymezuje obsah pojmu milost a amnestie a s ním spojený 

historický vývoj těchto institutů. Třetí kapitola, nazvaná „Právní úprava milosti a amnestie 

v České republice“ je věnována přehledu tuzemské právní úpravě obou institutů, tedy ústavní 

a zákonné úpravě. Stěžejní část práce je soustředěna ve čtvrté až páté kapitole, ve kterých 

jsou blíže představeny instituty milosti a amnestie. Šestá kapitola obsahuje úvahy de lege 

ferenda. V závěru práce se diplomant pokouší o vlastní úvahy nad významem, potřebností a 

nad možnou změnou právního zakotvení obou institutů. 

    Součást práce tvoří i přílohy (celkem 5), které obsahují znění rozhodnutí prezidenta 

republiky o vyhlášení amnestie od roku 1960 (č. 54/1960 Sb.) až po amnestii V. Klause 

(č.1/2013 Sb.). 

 



Kritéria hodnocení práce: 

     Předložená diplomová práce je čtivá, logicky strukturována, obsahově vyvážená.  

     Po formální stránce splňuje práce hlediska kladená na práci diplomovou. Je psána 

přehledně s odpovídající úrovní jazykového, stylistického a grafického zpracování. 

    Vzhledem k existující literatuře a pramenům (str. 63 – 70) je práce opřena o solidní 

znalosti. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1. Otázka kontrasignace rozhodnutí prezidenta republiky (č. 254/2003 Sb.) V. Klause dle 

úvah diplomanta  v kapitole 4.1.1.  

2. Otázka podmíněho udělení milosti (§ 369 TŘ) – názor diplomanta, zda tento způsob 

udílení milosti je systémový  - např. kauza podnikatele Maliny 

3. Otázka už přímo směřující k institutu amnestie, resp. na vzájemný vztah obou 

účastníků tj. prezidenta republiky a vlády. „Kdo je odpovědný za amnestijní 

rozhodnutí (s tím souvisí i otázka, zda může prezident republiky spáchat velezradu či 

jiný ústavní delikt dle čl. 65 odst. 2 Ústavy za kontrasignované rozhodnutí); kdo z této 

dvojice má úlohu supervizora; kdo by měl  iniciovat amnestijní rozhodnutí“? 

 

 

Doporučení diplomové práce k obhajobě: 

  

     Práci hodnotím kladně, doporučuji ji k ústní obhajobě. Celková klasifikace je odvislá od 

ústní obhajoby práce. 

 

 

    V Praze dne 15. 6. 2017 
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