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I. 

 

V souvislosti s trestním řízením a realizováním jeho účelu, se často dostáváme do střetu se 

základními právy a svobodami, a to mimo jiné s právem na soukromí. K zásahu do práva na 

soukromí dochází nejen samotným trestným činem, ale i vedením trestního stíhání vůči 

konkrétní osobě, jelikož trestní stíhání samo o sobě vytváří stav značné nejistoty pro soukromý 

život obviněného, což mnohdy způsobuje psychickou zátěž a při delším trvání i pocity frustrace. 

Intenzivnější zásahy do práva na soukromí se objevují v případě použití sice účinných, ale velmi 

invazivních důkazních prostředků. Těmi může být mimo jiné uchovávání a oznamování údajů o 

telekomunikačním provozu, které je tématem předložené habilitační práce. Navíc tématem 

velmi aktuálním, čehož si je vědom velmi dobře i sám autor.   

Pozitivní závazek vést účinné a efektivní trestní řízení není silnější než pozitivní závazek státu 

zajistit ochranu práva na soukromí před nepřiměřenými zásahy ze strany orgánů veřejné moci.  

 

Naplňování účelu trestního řízení tak není samo o sobě dostatečným důvodem pro přípustnost 

trestního stíhání za použití nezákonných důkazů, a navíc z rozhodovací praxe ESLP nevyplývá 

povinnost členských států takový důkaz akceptovat.  
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V závěru této úvodní části jen drobnou poznámku, je že autor svou práci psal jako monografii, 

která skutečně následně vyšla „BELEŠ, A. Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej 

komunikácii.  Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta, 1. vyd., 2022, 

272 s. ISBN 978-80-7160-637-6, což samo o sobě není na škodu, ba právě naopak, jelikož 

mnoho z toho, co bylo a bude řečeno o této práci, lze beze vší pochybnosti vztáhnout i na 

zmiňovanou monografii. 

 

II. 

 

Autor si v úvodních pasážích své práce stanovil cíl, který koresponduje s výše uvedeným a 

vymezil si základní výzkumné otázky, na které by chtěl ve své práci odpovědět.  Pokud bych se 

již nyní přesunoval do jejich závěrečných pasáží, mohu konstatovat, že stanovený cíl byl 

dosažen a čtenář obdržel odpověď na stanovené výzkumné otázky.  

 

Je třeba konstatovat, že autor při zpracování své práce postupuje od obecného ke zvláštnímu, je 

si vědom přesahových a vzájemně propojených souvislostí.  Zvoleným způsobem zpracování 

zcela prokázal schopnost hlubokého porozumění a orientace ve zvolené materii a související 

judikatuře, kterou ni dokáže vhodně a správně aplikovat.  

 

Jak tuto zpracovanou materii, tak i související judikaturu navíc dokáže vhodně analyzovat a na 

tomto základě činit své závěry. Velmi oceňuji, že se nebojí se standardními koncepty právní 

teorie, textem právní úpravy a judikaturou, polemizovat a jejich závěry pouze nekriticky 

přejímat. Pokud již činí jakékoliv závěry, taky tyto nevycházejí s jeho subjektivních pocitů a 

názorů, ale jsou věcně a argumentačně podloženy v tom směru, aby obstály v rámci tvrzení 

předkládaných protistranou.   
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III. 

 

Co se týče její formální stránky, tato obsahuje všechny standardy požadované pro tento 

druh kvalifikačních prací. Je vybavena dostatečným, vnitřně členěným, seznamem použité 

literatury, a to včetně literatury cizojazyčné. Je taktéž doplněna rozsáhlým, resp. vysoce 

nadstandardním seznamem odkazů. Z hlediska formálního nemám k předložené práci žádné 

podstatné výhrady. 

 

Předkládaná habilitační práce je díky komplexnosti a přehlednosti svého zpracování ideální 

pomůckou pro odbornou veřejnost, což ale nevyučuje to, aby si tuto vzala do ruky i veřejnost 

laická, která by chtěla čtivým, ale nikoli zjednodušujících způsobem, získat bližší informace o 

tomto tématu.  

 

IV. 

Závěr 

 

Habilitační práce JUDr. Andreje Beleše, Ph.D. na téma „Uchovávání a oznamování údajů o 

telekomunikačním provozu“ SPLŇUJE požadavky standardně kladené na habilitační práce 

v oboru Trestní právo. 

V. 

Dotazy oponenta v rámci obhajoby habilitační práce  

 

1. Údaje o uskutečněném telekomunikačním důkazu jako jediný usvědčující důkaz – 

argumenty pro a proti jejich použití. 

2. Boj s terorismem versus právo na ochranu soukromí – kdy a jak dalece zasahovat do 

práv jednotlivce ve prospěch práv společnosti jako celku na bezpečnost. 

 

V Brně dne 30. května 2022  

          prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. v. r. 


