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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila za téma své diplomové práce náročnou problematiku trestného činu 

opilství se zaměřením na aktuální problémy s tímto svébytným trestným činem spojené. O 

trestném činu opilství již v české i zahraniční literatuře bylo napsáno mnohé, sám oponent se 

tímto tématem též zabýval. Na první pohled jde o snadné téma týkající se jediného trestného 

činu, ovšem ve skutečnosti jde o řešení obtížné otázky základů trestní odpovědnosti, a sice 

otázky odpovědnosti za jednání spáchané v zaviněné nepříčetnosti. Je tak sporné, nakolik má 

být takový pachatel vůbec trestně odpovědný, nakolik jeho trestní odpovědnost je souladná 

s principem nullum crimen sine culpa etc. S ohledem na již relativně bohatší tuzemskou 

odbornou literaturu po znovuzavedení tohoto řešení do našeho právního řádu, se diplomantka 

měla zabývat aktuálními problémy s ním spojenými. Jde nepochybně o téma nosné, k němuž 

je třeba se opakovaně vracet, zohledňovat vývoj v právní úpravě, názorech věd právních i 

medicínských či jiných, jakož i vývoj v rozhodovací praxi soudů. I z uvedených důvodů je 

proto zvolené téma vhodné ke zpracování v diplomové práci. 

 



2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva hmotného a procesního, 

případně kriminologie, kriminalistiky či dalších doprovodných věd kriminálních (zejm. 

trestní politiky), ale též z mimoprávních oborů (zejména zdravotnictví, případně i chemie 

apod.) 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka se měla zabývat aktuálními problémy 

trestného činu opilství, bylo třeba zohlednit vývoj právní úpravy této problematiky, reakci 

aplikační praxe, případně přístupy odborníků z řad lékařů, vhodné (vedle rešerše odborné 

literatury) se jevilo provést podrobnější šetření v aplikační praxi, zjistit kriminologické 

údaje k představované problematice, zejména pokud jde o četnost využití ustanovení § 

360 tr. zákoníku v aplikační praxi (zde se jeví být zajímavým i porovnání tohoto údaje u 

nás a v okolních státech, které mají upraven týž trestný čin, zabývat důvody různého 

přístupu aplikační praxe k tomuto ustanovení přes v podstatě identické výchozí znaky 

skutkové podstaty), dále se jevilo s ohledem na zvolené téma práce zabývat se podrobněji 

i dalšími problémy, s nimiž se aplikační praxe při užití uvedeného ustanovení potýká,   

- použité metody – relativně odpovídají tématu, práce je však mnohem spíše kompilací 

názorů obsažených v dostupné odborné literatuře, které jen na nemnoha místech jsou 

doplněny vlastními názory a závěry autorky, o analýze, která je na více místech práce 

zmiňována, lze hovořit jen s jistou dávkou benevolence (s ohledem na zvolené téma bylo 

vhodné provést především podrobnější analýzu přístupů aplikační praxe a problémů, 

s nimiž se potýká, což diplomantka jen zčásti učinila zejména v kapitole 11.).  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce svou strukturou i náležitostmi v zásadě odpovídá standardu diplomových prací, 

nicméně již ke struktuře práce lze vznést několik kritických připomínek. 

Autorka rozdělil práci do 11 číslovaných kapitol, k nimž doplnila úvod a závěr. Jde tak o 

poměrně vysoký počet kapitol, který znatelně převyšuje jejich obvykle doporučované 

množství (mezi 3 a 7, ideálně okolo 5), a to zvláště na práci diplomovou s doporučovaným 

omezeným rozsahem několika desítek stran. Výrazně vyšší počet kapitol zpravidla nasvědčuje 

chybné struktuře práce, zvláště pokud jsou pak kapitoly svým rozsahem nevyvážené. Mnohdy 

přitom lze více různých částí sloučit v jedinou, vnitřně strukturovanou (např. kapitoly 1. až 

5.), přitom v důsledku takového ne zcela vhodného členění autorka zapomínala na další znaky 

trestného činu opilství, a sice znaky obecné – věk a příčetnost, jimiž se nezabývala, což snad 

vedlo též k určitým zmatkům v pasážích o aplikační praxi (viz též níže).  

V daném případě se autorka měla zabývat aktuálními problémy trestného činu opilství, přitom 

jí zvolené kapitoly mnohdy nenasvědčují tomu, že by měly naplňovat zvolené téma, 

v některých případech jde sice o témata příbuzná, ovšem úvodní zadání zcela nenaplňující 

(např. pojednání o detekci návykových látek v těle jedince, a to při zohlednění judikatury a 

teorie k jinému trestnému činu, a sice ohrožení pod vlivem návykové látky, aniž by byla 

vysvětlena spojitost s trestným činem opilství, který je založen na jiných předpokladech – zde 

není ani vysvětleno, zda prvně uvedený trestný čin může být tzv. kvazideliktem u druhého, 

zda třeba to není v zahraničí obvyklá konstelace, která navíc znamená poměrně vysokou 

četnost odsouzených případů u nás označených jako opilství apod.).  

Podobně s ohledem na zvolené téma („aktuální problémy“) poněkud nepatřičně je v kapitole 

8. zaměřena větší pozornost na vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti za opilství (zde by 

zřejmě bývalo stačilo několik vět či odstavců při představení tohoto trestného činu). V této 

kapitole zcela nepatřičně je uvedena kapitola označená „Trestní zákon (1991)“, ač žádný 

takový trestní zákon naše historie nezná, autorka tím zřejmě mínila zákon č. 557/1991 Sb., 



kterým se měnil a doplňoval tehdejší trestní zákon (č. 140/1961 Sb.) a jímž byl znovu zaveden 

do našeho právního řádu trestný čin opilství. Tato chyba není jen v názvu podkapitoly (8.6.), 

ale též v samotném jejím textu, který problematiku nijak nevyjasňuje (ostatně ani tvrzení, že 

tento zákon pevně zakotvil zásadu nullum crimen sine culpa, se zdá být poněkud nadnesené 

až přehnané, přinejmenším pak sporné, a to i vzhledem k textu samotného znění nově 

zavedeného § 201a). 

Nadto ani řazení některých kapitol se nezdá zcela logické – tak např. není logické zařazení 

kapitoly 6. (o tzv. mezních přístupech k zaviněné nepříčetnosti), která je spíše jakýmsi 

obecným úvodem, který by měl předcházet pojednání o trestném činu opilství jako zvoleným 

řešením pro současnou právní úpravu (tj. zejména kapitole 1. a 2.). V kapitole 9. je zase 

pojednáno o jiném tématu, než na které má být práce zaměřena, a sice o případu actio libera 

in causa (a.l.i.c.), který, pravda, je v § 360 odst. 2 tr. zákoníku zakotven, nicméně od něj se 

trestný čin opilství odlišuje. Mělo tak spíše jít o ohraničení trestnosti za opilství a vymezení 

vůči uvedeným případům.  

V kapitole 10. se autorka věnovala určitým dílčím procesním aspektům, z nichž si vybrala 

problematiku dokazování – aniž by někde uvedla, proč v pojednání na hmotněprávní téma tak 

činila a proč si vybrala právě uvedené téma, které navíc nerozvedla v celé jeho šíři, zaměřila 

se především na jediný důkazní prostředek, a sice znalecký posudek (přitom i ten, jakkoliv je 

při posuzování otázky nepříčetnosti nezbytný, musí vycházet ze zjištěného skutkového stavu 

v době činu, pro který budou nezbytné jiné důkazní prostředky – autorka se zabývala odběrem 

tělních tekutin, ač k nim v mnoha případech v praxi vůbec nedojde z objektivních důvodů, 

např. protože obviněný ihned po činu nebyl orgánům činným v trestním řízení k dispozici a je 

zjištěn a zajištěn až s velkým časovým odstupem).  

V kapitole 11., která z pohledu oponenta měla být jádrem práce s ohledem na její název, je 

poněkud troufale uvedeno, že jde o „analýzu“ soudních rozhodnutí „ve věci trestného činu 

opilství“, ač je zde uvedeno pouhých 5 rozsudků soudů prvního stupně (aniž by bylo známo, 

jak byla věc pravomocně skončena), přitom pasáže představující tato rozhodnutí příliš 

analytické nejsou. 

Autorka zpravidla uvedené kapitoly též dále vnitřně členila.  

Strukturu práce proto nepovažuji za zcela zdařilou, autorka příliš tříštila svou pozornost na 

mnoho témat, která spolu tu více tu méně vzdáleně souvisela, předestřeným tématům pak 

logicky nemohla věnovat náležitou pozornost, nezabývala se jimi dostatečně do hloubky, aby 

rychle přecházela k tématům jiným, jež ani proto nemohla rozvést v plné jejich šíři. Mnohdy 

navíc zvolenými kapitolami necílila přesně na zadání práce, kterým bylo zabývat se 

aktuálními problémy trestného činu opilství. Mnohdy navíc nepostupovala logicky správně od 

obecného ke zvláštnímu (viz vztah kapitoly 6. a 1. a 2.).  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Pokud jde o obsahovou stránku zpracování, vycházela autorka v převážné míře ze známých 

textů zpracovaných na toto téma a publikovaných v odborných časopisech a v učebnicích. 

Protože i oponent se tématu věnoval a jeho články byly též inspiračním zdrojem pro 

diplomantku, názory předestřené v její práci mu zpravidla konvenují. Na mnoha místech však 

autorka tyto pasáže (s náležitým vyznačením zdroje) vcelku nekriticky přebírala, aniž by 

zaujala vlastní názor, což je vždy na škodu. Např. v pasáži o teoretických východiscích sice 

zmiňovala, že podkladem pro zpracování této kapitoly byly myšlenky převážně autorů 

z německy mluvících zemí, kde je podle jejího názoru teorie k tomuto trestnému činu 

nejrozsáhleji rozpracována, avšak ve skutečnosti vycházela převážně jen z článku oponenta, 

aniž by uvedla jediný německý zdroj.  



Na více místech se pak při stručném představení různých institutů dopouštěla více či méně 

závažných pochybení, z nichž lze některé uvést. Některé z nich dokládají zmíněné nekritické 

převzetí pasáží z cizích prací, které sice ve své době byly aktuální, nyní ovšem pro změnu 

právní úpravy nemohou obstát. Tak například na str. 16 při výkladu pojmu návyková látka 

autorka suverénně tvrdila, že seznam omamných a psychotropních látek je obsažen v 7 

přílohách zákona č. 168/1998 Sb., ač tomu tak od roku 2014 není, tyto látky stanoví vláda 

nařízením – viz nařízení vlády č. 463/2013 Sb., k čemuž je zmocněna v § 44c zmíněného 

zákona č. 168/1998 Sb. Podobně ve stejné pasáži hovořila jako o aktuálně platném a účinném 

právním předpisu o zákonu č. 379/2005 Sb., který ale byl zrušen k 31. 5. 2017. Podobně na 

straně 19 vycházela z textu monografie Císařové a Vanduchové k nepříčetnému pachateli a 

zmiňovala rozlišení mezi úmyslnou vraždou a nedbalostním usmrcením, což takto v době 

vydání monografie bylo možno uvést, protože tehdejší trestním zákon zabití neznal a 

v obecné mluvě se někdy nedbalostní usmrcení označovalo jako zabití (tehdejší trestní zákon 

tento případ upravoval jako ublížení na zdraví, k němuž se v praxi dodávalo „s následkem 

smrti“), avšak současný trestní zákoník označuje za zabití privilegovaný případ úmyslného 

usmrcení. 

Poněkud zjednodušující je pasáž týkající se tzv. alternativních trestů na str. 21 – za opilství 

sice za určitých okolností je možno tyto tresty uložit, nikoli však vždy, jak by se podle textu 

uvedeného v diplomové práci mohlo zdát. 

Jako nerozpracované a místy nejasné se mi zdály pasáže týkající se případů a.l.i.c. Přesto zde 

lze ocenit zaujetí některých vlastních stanovisek autorkou, např. na přelomu stran 43 a 44, byť 

bych uvítal ještě podrobnější argumentaci ke kladům a záporům nastíněného řešení, kterým 

též popřela teze uvedené na jiném místě své práce, aniž by je revidovala. 

Obtížně se mi hodnotí pasáže procesní. Na jednu stranu je možno ocenit snahu autorky 

zpracovat aktuální problémy při aplikaci ustanovení o opilství v praxi, na druhou stranu je tato 

pasáž neucelená, roztříštěná, místy odbíhající od tématu, navíc v některých závěrech nejméně 

unáhlená či mnohem spíše chybná. To namnoze vyplývá opět z nekritického převzetí cizích 

textů, často od neprávníků (tak názorů lékařů na právní otázky), místy vyplývá z nepochopení 

převzatého textu a posunutí jeho významu. Tak např. z teze převzaté z učebnice trestního 

práva hmotného (nesprávně je odkazováno na neexistující vydání učebnice trestního práva 

procesního), že příčetnost se předpokládá (presumuje), zatímco nepříčetnost se dokazuje, 

autorka při nesprávné aplikaci procesních pravidel dovodila, že nepříčetnost musí být 

prokázána bezpečně, jistě, jinak o ní nelze učinit závěr, ač pravidlo in dubio pro reo 

vyplývající ze zásady presumpce neviny vede k závěru opačnému – nelze-li dospět 

k jednoznačnému závěru, zda schopnosti ovládací či rozpoznávající byly již zcela vymizelé 

anebo jen podstatně snížené, musí dostat přednost verze, že byly vymizelé, protože takový 

závěr zásadně je pro obviněného výhodnější (ač pro velkou část případů se to neprojeví přímo 

v trestní sazbě trestu odnětí svobody, resp. možnosti užít alternativní tresty, neboť se 

v případě opilství užije § 360 odst. 1 tr. zákoníku v části za středníkem). Je sice pravdou, že 

příčetnost se presumuje, nicméně v případě pochybností o plné příčetnosti je třeba k tomu vést 

dokazování ex officio a touto otázkou se zabývat. Příčetnost se totiž sice zásadně presumuje, 

zvláště se nedokazuje, nejsou-li o ní pochybnosti, dokazování k této otázce se provádí až v 

případě, jsou-li určité indicie nasvědčující tomu, že pachatel nemusel být (plně) příčetný. V 

případě prokazování tohoto znaku, jsou-li o jeho naplnění pochybnosti, se však uvedená 

zásada presumpce neviny se všemi důsledky již uplatní.  

Podobně autorka na str. 52 práce nekriticky převzala pasáže z textu MUDr. Švarce ohledně 

zjišťování odolnosti obviněného k prvnímu napití, což podle citovaného autora má být 

bezvýznamné. Byť posléze v kapitole 11. zmiňovala soudní případ, v němž toto mělo být 

důvodem pro zproštění obžaloby, tímto rozporem se nezabývala. Vyplývá to též z toho, že na 

žádném místě práce nezmínila, zda i pro trestný čin opilství je zapotřebí naplnění obecných 



znaků trestného činu, a sice věku a příčetnosti, a to ve vztahu k jednání popsanému ve 

skutkové podstatě trestného činu (uvedení se do stavu nepříčetnosti vlivem návykové látky). 

Bohužel se tím autorka v práci vůbec nezabývala, ač pro to i s ohledem na uvedená tvrzení 

byl nepochybně prostor, namísto toho se dopouštěla i v tomto světle zavádějících a ve 

výsledku nepravdivých tvrzení i v samotném závěru práce – zde na str. 69 suverénně tvrdila, 

že „pachatel trestného činu opilství musí být nepříčetný“. Takové tvrzení nemůže obstát, má-

li jít o pachatele trestného činu, musí naplnit oba obecné znaky trestného činu, tj. jak věk, tak i 

příčetnost (a to alespoň zmenšenou). Něco jiného ale je, že takový příčetný pachatel se musí 

jednáním popsaným v § 360 odst. 1 tr. zákoníku, tj. požitím nebo aplikací návykové látky, 

přivést do stavu nepříčetnosti a v něm spáchat čin jinak trestný. Dochází tak ke směšování 

dvou různých otázek, což vede k neporozumění. 

Na str. 55 pak zase uváděla, aniž by pro to zmínila důvody, že krev pro účely zkoumání 

návykové látky se odebírá jen v případě, že je známo, o jakou látku se jedná, není-li to známo, 

odebírá se moč. Takové závěry nemají v ničem oporu a jsou na první pohled nesprávné, 

naopak se v praxi vždy preferuje odběr krve před odběrem moči, který je nabízen až 

sekundárně, odmítne-li obviněný nechat si odebrat krev (z různých důvodů, zpravidla 

uváděných jako zástupných při neochotě poskytnout důkazní materiál proti sobě samému při 

vědomí nepřípustnosti násilného odběru se zásahem do jeho fyzické integrity). Přitom 

například na hladinu alkoholu v krvi, která je určující pro zjištění, nakolik byl obviněný 

způsobilý k řízení motorových vozidel, je třeba zjištěnou hladinu alkoholu v moči přepočítat, 

užívá se přepočtu podle Fronentjese a Verburgta, který je pro obviněného poměrně výhodný 

(ve snaze neporušit princip presumpce neviny).  

Vůbec podkapitola 10.2. je značně neuspořádaná a nesourodá, nepojednává ani tolik o 

nepříčetnosti, jež je znakem objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu opilství, jako 

spíše se (poměrně povrchně a nikoli zevrubně) zabývá vlivem návykových látek na jedince, 

který řeší ve spojitosti s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky, jehož 

předpoklady naplnění jsou ovšem odlišné. Autorka ani neuvádí, proč takové pasáže do práce 

zařadila. Navíc uvedla několik různých hladin alkoholu znamenajících lehký, střední a těžký 

stupeň ovlivnění (podnapilosti), aniž by pak rozvedla, které preferuje a proč (např. podle 

citovaného Hirta a Vorela považovala těžkou opilost za stav od 2,0 g/kg alkoholu v krvi, 

zatímco podle předtím uváděného Solnaře od 2,5 promile), zejména ale vůbec neuvedla, jaký 

význam to má mít pro zjištění nepříčetnosti, jíž se chtěla zabývat. I další pasáže v této 

podkapitole jsou s předestřeným tématem poněkud mimoběžné, mnohdy navíc obsahují 

tvrzení, o nichž by bylo možno diskutovat - tak např. a) nakolik je od 0,8 promile 

presumováno, že řidič není schopen ovládat motorové vozidlo, ač stávající aplikační praxe i 

teorie jednoznačně vychází z hladiny 1,0 promile, od kdy je každý absolutně nezpůsobilý 

k řízení motorových vozidel (viz rozhodnutí č. 12/1985 Sb. rozh. tr.), zatímco od 0,8 promile 

je jen relativně nezpůsobilý, takže tato nezpůsobilost musí být prokázána jinak, zejména jeho 

chováním (viz rozhodnutí č. 26/2008 Sb. rozh. tr.); b) podobně není jasné, co míní autorka na 

str. 58 prokazováním konzumace návykových látek nepřímými důkazy, chybí-li odběr tělní 

tekutiny, když se mnohdy i k tomu užívají důkazy přímé (např. svědecké výpovědi, podle 

nichž obviněný alkohol či jinou návykovou látku konzumoval, pak se podle toho též choval 

apod.); c) proč má být pro zjištění hladiny alkoholu v krvi významná výška jedince, která se 

v žádném výpočtu (na rozdíl od váhy a pohlaví) nezohledňuje; d) jaký význam pro zvolené 

téma má velmi zjednodušené pojednání o odlišení trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky a typově podobného přestupku podle zákona o silničním provozu s ohledem 

na hladinu drogy v těle, resp. případů bez jakékoliv odpovědnosti, tj. jaký význam má 

pojednání o nařízení vlády č. 41/2014 Sb. a pokynu obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce č. 5/2019? 



I přes shora uvedené výtky lze shrnout, že diplomová práce je jinak na slušné úrovni, autorka 

se tématu vcelku věnovala a seznámila se se základní odbornou literaturou k danému tématu, 

kterou pro její zpracování využila. Práce má převážně kompilační charakter, vlastní přínos 

autorky je minimální, jen na nemnoha místech zmínila vlastní názory, z nichž některé též 

odůvodnila. Kromě vyžádání několika málo prvostupňových rozhodnutí, které do práce 

zapracovala, neprovedla žádný rozsáhlejší kriminologický výzkum. 

 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce nevykazuje známky plagiátorství, cizí zdroje jsou 

autorkou korektně vyznačovány. Nicméně 

v podstatných pasážích jde převážně o práci 

kompilačního charakteru, spíše výjimečně autorka 

zaujala k představeným problémům vlastní stanovisko 

(např. v případě kritiky přílišného rozpětí sazby trestu 

odnětí svobody stanoveného za trestný čin opilství), 

mnohdy se spokojila s tvrzeními převzatými z jiných 

zdrojů, aniž by k nim přistupovala kriticky.  

Logická stavba práce 
V tomto směru lze odkázat na shora uvedené 

k formálnímu a systematickému členění práce. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Autorka citovala z cizích prací standardním způsobem. 

Přehled použité literatury podává základní přehled 

české odborné literatury k danému tématu, není však 

příliš obsáhlý, čítá cca tři desítky (abecedně 

neuspořádaných) položek, ve skutečnosti ale je mnohdy 

jeden zdroj rozepsán do více položek (např. u třech 

článků jsou do jednotlivých položek rozepsána 

pokračování, u Solnařova „Systému“ jsou rozepsána do 

samostatných položek všechna jeho vydání). V seznamu 

bohužel nejsou uvedeny ani základní prameny pro 

každou práci z oboru trestního práva hmotného a 

procesního, a to aktuální základní učebnice a komentáře 

k trestním předpisům, chybí učebnice nakladatelství 

Wolters Kluwer a C. H. Beck, případně jiné učebnice, 

učebnice trestního práva hmotného od nakladatelství 

Leges je uvedena v neaktuálním vydání, z komentářů 

k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu (s ohledem na 

procesní materii) není uveden dokonce žádný! 

Diplomantka pracovala s omezeným rozsahem zdrojů 

zaměřených především na trestný čin opilství, z nichž 

čerpala své poznatky, převážně je však nekonfrontovala 

s jinými zdroji a ani s původními prameny, z nichž tyto 



práce vycházejí. To se projevuje především v pasážích o 

teoretických přístupech k trestnému činu opilství, v 

nichž autorka vycházela převážně z jediného zdroje, 

stejně tak v pasážích o historické komparaci, podobně je 

tomu v části s mezinárodním srovnáním, u níž více 

méně (až na jeden článek o polské úpravě) diplomantka 

vycházela jen z textů zákonů. Přes tyto relativně 

rozsáhlejší pasáže v její práci tak zcela absentují zdroje 

cizojazyčné, zastoupeny ovšem nejsou ani učebnice, 

komentáře či monografie k úpravám historickým (zde 

opět převážně vycházela autorka kromě několika 

současných učebních obecně historických textů 

z jednoho zdroje).  

Jinak při citaci autorka dodržovala jednotný formát, 

který v zásadě odpovídá ČSN ISO 690. 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu)  

Míra a hloubka analýzy vyplývá již ze shora uvedeného. 

Autorka se podle názvu práce měla zaměřit na aktuální 

problémy trestného činu opilství, bylo proto možno 

oprávněně očekávat po představení trestného činu 

opilství a základních teoretických problémů s ním 

spjatých (abstraktní analýza s představením vlastních 

názorů autorky na jednotlivá řešení s jejich klady i 

zápory) především aktuální stav aplikační praxe, 

případně i teoretické přístupy zaujaté různými autory. 

Autorka řadu problémů s tímto trestným činem spjatých 

představila, mnohdy ale převzala řešení obsažená 

v jiných pracích, aniž by provedla detailnější rozbor, 

proč má daný problém mít uvedené řešení, proč jiné je 

nevhodné, natož aby k nim po zvážení všech alternativ 

zaujala vlastní názor. Mnohdy tak jde o sled tvrzení bez 

řádné vědecké argumentace (jde jen o sdělení řešení bez 

jakékoliv analýzy problému). Tak je tomu např. 

v pasáži o souběhu a trestné součinnosti (zde si navíc 

autorka protiřečila s jinou pasáží práce, v níž dospěla 

k odlišnému závěru, že přece jen jednočinný souběh 

opilství s jiným trestným činem v jeho vývojovém 

stadiu možný je – šlo o případ, kdy pachatel zamýšlí 

spáchat úmyslný trestný čin v nepříčetnosti – a.l.i.c. 

dolosa, ovšem zasáhne jiný právní statek, než který 

chtěl – aberratio ictus či error in persona?).  

V případě tzv. mezinárodního srovnání o analýze 

nemůže být vůbec řeči, jde pouze o představení 

cizozemských textů právních předpisů, autorka je ani 

s českou úpravou příliš neporovnávala, chybí přiblížení 

širších konsekvencí, výkladu ustanovení v teorii či 

aplikační praxi.  

Zevrubný analytický přístup nenalézáme ani v pasáži o 

současné české aplikační praxi (kap. 11), což snad 



podle názvu práce původně mělo být jejím jádrem. Zde 

si autorka (bez bližšího vysvětlení, podle jakého klíče 

postupovala) vybrala k představení několik málo 

rozhodnutí tuzemských soudů, konkrétně 5 rozsudků 

soudů prvního stupně, aniž by navíc uvedla, zda jde o 

rozhodnutí konečná, zda takto nabyla právní moci, není 

přitom k nim přistupováno kriticky, že mohou z mnoha 

ohledů trpět vadami, které mohly, ale nemusely být 

vytýkány v opravném řízení, proto mohly, ale nemusely 

být napraveny. Správně přitom diplomantka vytkla 

současný závěr jednoho ze soudů, že zařadil opilství 

mezi zločiny, ač současně konstatoval, že si pachatel 

přivodil stav nepříčetnosti z nedbalosti, pak ale zcela 

nedůvodně a nekriticky takový závěr soudu přejala a 

dále s ním pracovala (viz závěr práce, kde to 

odůvodňuje typovou závažností a škodlivostí 

kvazideliktu). Především ale chybí rozsáhlejší 

představení stávající aplikační praxe, nastínění četnosti 

této právní kvalifikace aplikační praxí (a to případně též 

ve srovnání s cizozemskou úpravou), přiblížení 

rozhodovací praxe vyšších soudů, jakož i rozhodnutí, na 

nichž byla všeobecná shoda, a proto byly zařazeny do 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Stejně tak v poněkud nesourodých pasážích 

pojednávajících o znaleckém zkoumání jsem postrádal 

kritický přístup k některým citovaným názorům z řad 

znalců publikovaných v odborné literatuře. Např. jde o 

představený názor MUDr. Švarce, že není třeba 

zkoumat odolnost pachatele vůči prvnímu napití, že 

stejně si nepříčetnost, v níž něco trestuhodného spáchal, 

způsobil vlivem návykové látky – v návaznosti na to 

diplomantka tento názor nekonfrontovala s jiným 

závěrem obsaženým v jednom z představených 

rozsudků, jímž byl právě proto pachatel zproštěn 

obžaloby z důvodu nepříčetnosti; zde chybí analytický 

přístup autorky a vysvětlení další nezbytné podmínky 

trestní odpovědnosti za trestný opilství, a sice příčetnost 

jako obecného znaku (z žádné části práce přitom není 

patrné, zda i s tímto znakem autorka počítá či nikoli, 

zda jej považuje za nezbytnou podmínku trestní 

odpovědnosti za opilství nebo ne, neboť o nepříčetnosti 

hovoří jen jako o typovém znaku skutkové podstaty 

tohoto trestného činu).  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je příkladná, jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly jsou dobře vyznačeny, stejně tak je text 

vhodně členěn do odstavců. Autorka ve své práci až na 

dvě výjimky nevyužívala tabulky či grafy, ač se to 

mohlo jevit jako vhodné, nicméně autorka 



s kriminologickými daty nepracovala. Podobně 

nedávala do vzájemných vztahů v tabulkách či grafech i 

obecná témata základů trestní odpovědnosti, byť i to se 

nabízelo. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Z hlediska jazykového a stylistického je práce na dobré 

úrovni, gramatické ani stylistické chyby se v zásadě 

neobjevují. 

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení 

práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Autorka by se mohla při obhajobě vyjádřit k tomu, zda 

je i v případě trestného činu opilství zapotřebí zkoumat 

příčetnost, resp. nepříčetnost, pachatele, který naplnil 

znaky skutkové podstaty trestného činu opilství, ve 

vztahu k jednání tam popsanému.  

Dále by mohla rozvést úvahy o možném jednočinném 

souběhu opilství s jiným trestným činem, jak zmiňovala 

na str. 43 a 44 své práce.  

Také by mohla upřesnit pasáže své práce o možnosti 

pachatele opilství postihnout alternativními tresty, 

zejména pokud jde o obecně prospěšné práce a domácí 

vězení.  

 

Navržený klasifikační stupeň 2  

 

 

V Praze dne 24. srpna 2020 

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 

oponent 


