
Abstrakt v českém jazyce  

Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou trestných činů v silniční dopravě v České 

republice. Jedná se o specifickou trestní činnost. Pachatelé jsou zpravidla dosud bezúhonné 

osoby, které žijí řádným životem a nemají sklony k trestné činnosti. Trestní odpovědnost 

mnohdy vzniká zaviněním dopravní nehody se závažnými následky. Řízení motorového 

vozidla je přitom každodenní součástí života většiny dospělé populace.  

Tato problematika se proto může dotknout kohokoliv z nás. Ve zvláštní části trestního zákoníku 

není vyčleněna samostatná hlava, která by obsahovala specifickou právní úpravu trestných činů 

v silniční dopravě. Jednání, které narušuje bezpečnost silničního provozu,  

je postihováno podle obecných trestných činů, kterých se lze dopustit i jinak  

než v souvislosti se silniční dopravou. 

Cílem této rigorózní práce je poskytnout čtenáři rozbor právní úpravy trestných činů 

v silniční dopravě z hlediska trestního práva hmotného, upozornit na aktuální praktické 

problémy a případně nabídnout úvahy de lege ferenda o možném řešení nedostatků současné 

právní úpravy. Toho by mělo být dosaženo analýzou právní literatury a judikatury. 

Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením 

trestných činů v silniční dopravě. Dále rozebírá zákonné znaky trestných činů.  

Více pozornosti je věnováno subjektivní stránce trestného činu, která je při posuzování zavinění 

dopravních nehod nejsložitějším problémem. Druhá kapitola se zabývá výkladem důležitých 

pojmů, které s trestnou činností v silniční dopravě úzce souvisí. 

Třetí kapitola rozebírá jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v silniční dopravě. 

Teoretické zpracování je doplněno o četnou judikaturu a poznatky z odborné praxe. Rovněž 

nabízí úvahy de lege ferenda o možném zakotvení nových trestných činů, které postihují ujetí 

od dopravní nehody a nebezpečnou jízdu. 

Čtvrtá kapitola nabízí stručný exkurz do právní úpravy trestných činů v dopravě 

v Polské republice. Polský trestní zákoník v hlavě XXI. obsahuje soustředěnou úpravu 

trestných činů v dopravě. Rozbor polské právní úpravy umožňuje zhodnotit, zda je zavedení 

samostatné hlavy do českého trestního zákoníku potřebné či zda je česká současná právní 

úprava vyhovující. 

Pátá kapitola obsahuje kritiku nedostatků současné české právní úpravy a praktické 

problémy, které z ní vyplývají. Autor vychází z vlastních poznatků a svá tvrzení opírá  

o konkrétní judikaturu, kterou následně kriticky právně analyzuje. Autor také nabízí úvahy de 

lege ferenda o možném budoucím řešení těchto nedostatků.  
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