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1. Charakteristika tématu: Otázka zákonnosti důkazů patří ke klasickým odborným tématům,
která však kladou na diplomanta poměrně vysoké nároky. V úvahu je třeba vzít rozsah
pramenů, včetně nutnosti porozumět např. rozhodnutím ESLP. Diplomní úkol je poměrně
rozsáhlý a vyžaduje vyšší způsobilost analytického myšlení a schopnost propojit teoretické
zásady a detailní empirické poznatky z oblasti rozličných důkazních prostředků (včetně
např. využití operativně pátracích prostředků a odposlechů). Nelze přehlédnout, že
posluchač magisterského programu nemůže obvykle disponovat praktickou zkušeností
z trestního řízení. Proto klade téma velké nároky na soustředění a představivost kandidáta i
jeho schopnost opatřit si zdroje obtížněji dostupné, nad rámec látky učebnic a příruček.
2. Ke struktuře a obsahu práce:
Předložená práce Jana Zelenky má strukturu, která je dle mého názoru dostatečně přehledná a
postupuje správně od obecného ke zvláštnímu. V práci věnované důsledkům porušení
procesních principů je třeba tyto zásady nejprve formulovat a vysvětlit. Tento úkol se
diplomantovi daří i přes omezený prostor, který může jednotlivým zásadám věnovat. Výklad
začíná vymezením pozitivně- právního rámce. Před výkladem o úpravě v trestním řádu se
podává výčet relevantních mezinárodních úmluv a je shrnut ústavněprávní základ úpravy
dokazování. Diplomant přechází in medias res k encyklopedickému nástinu základních zásad
trestního řízení, které proces dokazování a hodnocení důkazů ovládají. Drží se systematiky
těchto zásad, kterou zastává většina českých odborníků na trestní proces. Diplomant považoval
za vhodné podat i přehled jednotlivých fází trestního řízení a vysvětlit jejich specifika, pokud jde
o dokazování.
Po obsahové stránce tvoří těžiště práce Jana Zelenky vymezení pojmu nepřípustnosti a
neúčinnosti důkazu. Zde autor osvědčuje znalost již klasických českých publikací na toto téma,
ale také obeznámenost s nejnovějšími studiemi, které byly např. obhájeny jako doktorské
disertace. Způsob, jakým se Jan Zelenka vypořádal s obtížně uchopitelnou až eluzivní látkou,
zasluhuje uznání. Autor poukazuje na častou záměnu pojmů zákonnosti, přípustnosti a účinnosti
důkazů. Za nejobecnější považuje pojem nepřípustnosti důkazu, neboť zahrnuje problémy
vzniklé nejen procesním dokazováním, nýbrž i mimo procesní režim. Vychází z Mathernovy
poučky, podle níž nezákonný důkaz je vždy nepřípustný; opačně to však neplatí. Diplomant
správně poukazuje na to, že nepřípustnost nevyplývá pouze z porušení předpisů o dokazování.
Jde i o případy, kdy opatření důkazu zákon nepředpokládá (viz otázku použití výsledků vyšetření
na tzv. polygrafu). Při výkladu pojmu neúčinnosti se diplomant drží rozlišování na neúčinnost
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absolutní a relativní.
Jednotlivá kritéria zákonnosti důkazů autor přejímá převážně z Repíkovy doktríny, kterou ale
obohacuje o poznatky mladších autorů a závěry judikatury. Přednost práce spatřuji v propojení
těchto poznatků a pramenů rozličného typu. Relativně novátorsky jsou zpracována např.
kritéria zákonného subjektu a zákonného procesního stadia. Jednotlivé typy porušení zákonnosti
autor ilustruje vždy podrobnějšími kasuistikami.
Detailně autor v předložené práci rozebral tzv. teorii plodů z otráveného stromu. Autor dobře
porozuměl zahraničním pramenům, včetně amerických soudních rozhodnutí, jejichž teoretická
východiska byl s to konfrontovat s názory, které se objevují v judikatuře ESLP a českého
Ústavního soudu.
3. Formální náležitosti práce:
Práce splňuje formální požadavky, mj. pokud jde o vedení poznámkového aparátu. V předložené
práci velice oceňuji schopnost diplomanta využívat kombinaci přímých citátů z použité
literatury, parafrází a samostatného rozvíjení názorů citovaných autorů. Při shromáždění a
vyhodnocení rozličných pramenů (včetně cizojazyčných) autor vyvinul značnou energii a
projevil schopnost vytvořit z těchto pramenů originální odborný text.
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Jde o solidní práci zvídavého a
pracovitého autora. Doporučuji, aby diplomant při ústní obhajobě shrnul své poznatky o použití
doktríny plodů z otráveného stromu v české aplikační praxi v posledním období. Dále může
kandidát pohovořit o tzv. rozšířeném přípravném řízení z hlediska dokazování.
Doplňující otázka: Jak je u nás upravena příslušnost jednotlivých útvarů policie pro úkony
přípravného řízení? Může porušení předpisů o takové příslušnosti mít vliv na hodnocení
zákonnosti důkazu?
5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: Doporučuji k obhajobě.
6. Navržený klasifikační stupeň: výborně (1)
V Praze dne 21. května 2020
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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