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  Předložená rigorózní práce obsahuje 102 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, pěti základních kapitol a závěru. Okruh použité literatury a dalších 

pramenů je poměrně obsáhlý, určitě přiměřený zvolenému tématu a zahrnuje i několik 

prací zahraničních autorů. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Po formální stránce 

splňuje předložená práce všechny požadavky na ni kladené.  
  
Autor si za téma své práce zvolil problematiku, která v posledních letech nebývá 

příliš častým tématem kvalifikačních prací. Je tomu tak patrně proto, že její zpracování 

vyžaduje nejen skutečně hlubokou znalost základů trestní odpovědnosti a skutkových 

podstat relevantních trestných činů, ale současně i velmi dobrou znalost právních i 

faktických specifik silniční dopravy. Autor ve své práci podrobuje analýze otázku, zda 

současná obecná právní úprava umožňuje dostatečně reflektovat specifika dopravních 

deliktů, resp. zda není potřebná úprava zvláštní. Z tohoto pohledu se jedná o téma určitě 

otevřené dalším úvahám, jehož zpracování se jeví jako účelné a přínosné.  
  

Metoda kritická analýzy a zčásti též metoda komparativní, které autor ve své práci 

použil, plně odpovídají zaměření práce a vytyčeným cílům.  
  

Po úvodním nastínění cílů a zaměření práce se autor nejprve poměrně zdařile 

snaží identifikovat specifické znaky, jimiž se trestné činy v dopravě vyznačují a jimiž se 

více či méně odlišují od „obecných“ trestných činů, resp. vymezit, které z těchto 

„obecných“ trestných činů do zkoumané kategorie zařadit. Kladně třeba hodnotit, že zde 

vhodně využívá i poznatků kriminologie. Dále autor rozebírá obecné a typové znaky 

trestných činů. Případná výtka, že tak činí nad rámec tématu práce, by byla zcela lichá, 

protože jednak si tím vytváří potřebný základ pro rozbor znaků vybraných skutkových 

podstat a jednak svůj výklad důsledně demonstruje na problematice deliktů, se kterými 

se v silniční dopravě lze setkat. S tím pak souvisí i další kapitola práce, věnovaná 

vybraným pojmům a institutům, které se zkoumané problematiky těsně souvisejí 

(dopravní nehoda, důležitá povinnost, princip omezené důvěry, návyková látka, stav 

nezpůsobilosti aj.). Zvolený postup se rozhodně jeví jako účelný. Podanému výkladu 

nelze vytknout žádné nedostatky.  
 

Následující kapitola analyzuje jednotlivé trestné činy, které se v silniční dopravě 

standardně vyskytují. Podaný rozbor má přiměřenou hloubku zpracování, dobrou 

odbornou úroveň a opírá se o zpracovanou literaturu a judikaturu. Třeba kvitovat, že i 

zde se autor poměrně úspěšně snaží znaky „obecných“ trestných činů vždy důsledně 

aplikovat na problematiku silniční dopravy, na její specifika a jejich uplatnění 

demonstrovat právě na trestných činech v dopravě. Zdařile zde je vyložen vztah 

objektivního a subjektivního kritéria nedbalosti (opatrnosti), jakož i poměr pravých a 



nepravých omisivních deliktů. Podnětná je úvaha o trestnosti ujetí z místa dopravní 

nehody po vzoru úpravy německé. Správné je odlišení abstraktního a konkrétního 

nebezpečí, resp. nebezpečí bezprostředního.  
 

Další kapitola práce je věnována komparaci s právní úpravou polskou, jejíž trestní 

zákoník zná samostatnou hlavu o trestných činech proti bezpečnosti provozu na 

komunikacích (obdobně jako je tomu i v některých dalších zemích). Rozbor skutkových 

podstat trestných činů, který autor prováděl na podkladě studia odborné literatury, je 

velmi podrobný (místy možná až příliš) a rozhodně instruktivní. Nesporným pozitivem 

je, že autor tuto kapitolu uzavírá srovnáním s úpravou českou, přičemž své úvahy 

uzavírá zjištěním, že zvláštní úprava dopravních deliktů není potřebná. 
 

Rozhodně přínosná je kapitola pátá, ve které autor analyzuje aktuální praktické 

problémy trestné činnosti v silniční dopravě, a to i na základě vlastních zkušeností a 

poznatků z aplikační praxe. Kritika „paušálního“ ukládání trestu zákazu činnosti za 

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je důvodná. Souhlasit třeba 

s kladným postojem autora k novele č. 220/2021 Sb. pokud jde o závazek obviněného 

zdržet se řízení motorových vozidel. Výtka k nejednotné praxi soudů při rozhodování o 

podmíněném zastavení trestního stíhání je důvodná; na druhou stranu ke snaze po 

vymezení případů, kdy by tento odklon byl „obligatorní“, lze vyjádřit jistou skepsi. 

Rovněž úvahy o zadržení řidičského průkazu tzv. fikcí, nepostrádají své opodstatnění.  
 

V závěru práce pak autor stručně a výstižně shrnuje základní myšlenky, ke kterým 

ve své práci dospěl. Klíčový pak je autorův závěr, že zvláštní úpravu dopravních deliktů 

v trestním zákoníku nepovažuje za potřebnou. 
  

Celkově lze předloženou práci hodnotit jako zdařilou. Autor prokázal výbornou 

znalost zvolené problematiky, včetně problémů v aplikační praxi. Práce je zpracována 

pečlivě, svědomitě a do náležité hloubky. Využití literárních zdrojů a soudní judikatury 

je příkladné a autor s nimi pracuje zcela funkčně. Kladně třeba též hodnotit kritický 

přístup autora k právní úpravě a zejména k justiční praxi. V neposlední řadě pak třeba 

pozitivně hodnotit velmi dobrý a kultivovaný jazykový projev autora a schopnost 

výstižně formulovat vlastní názory.  
  

Předložená práce po formální i po obsahové stránce rozhodně splňuje požadavky 

kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.   
  
Při obhajobě své práce by autor mohl blíže vysvětlit důvody, pro které de lege 

ferenda doporučuje tzv. zadržení řidičského průkazu fikcí, a to po vzoru slovenské 

úpravy. 

  

 

 V Praze dne 6.1.2022  

 

 

 

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

    konzultant 
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