
 

1 

 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 

 
 

POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

Téma práce:  Trestné činy v silniční dopravě 

Autor:            Mgr. Filip Kotrnoch 

Pověřený akademický pracovník:  JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

Oponent:       JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

Rozsah práce: 102 stran vlastního textu (celkem 126 stran včetně obsahu, 

literatury, abstraktu a dalších náležitostí) 

Datum odevzdání práce: 4. 1. 2022 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Autor si za téma rigorózní práce vybral trestné činy v silniční dopravě, 

tedy téma, které je opakovaně zpracováváno v různých kandidátských pracích, byť dopravní kriminalita 

nebývá běžně v učebnicích kriminologie zmiňována a samostatnou kapitolu o ní nalézáme jen 

v rozsáhlejších kriminologických učebnicích, převážně pak zahraničních, dnes i v nejvýznamnějších 

českých. Na dopravní kriminalitu se nesoustředí pozornost kriminologů, přestože jde o téma mimořádně 

aktuální. Vždyť v dopravě umírá výrazně více osob, než při násilné kriminalitě, podobně je též mnohem 

větší pravděpodobnost, že každý z nás se stane obětí kriminálního činu v dopravě, než činu násilné 

povahy. Specifičnost spočívá též v tom, že velká část populace je řidičem nějakého silničního 

dopravního prostředku, takže je současně nejen potenciální obětí takového trestného činu, ale i jeho 

potenciálním pachatelem. Tento druh kriminality tak vykazuje určité zvláštnosti oproti jiným druhům 

kriminality, kterým je třeba se také věnovat. Následky způsobené při dopravní kriminalitě jsou často 

velmi vážné, četnost tohoto druhu kriminality je též vysoká, specifika jsou vykazována na straně 

pachatelů i obětí, navíc neustále se zvyšuje hustota dopravy, počet dopravních prostředků etc. Specifika 

se týkají i prevence před tímto druhém kriminality, je možno činit opatření zamezující selhání lidského 

faktoru, je možno činit opatření technického rázu, která budou zaměřena na dopravní prostředky, ale též 

je možno se zaměřit na tzv. objektivní podmínky provozu, zejména na uspořádání, značení a stav 

komunikací. Dopravní kriminalita není v trestním zákoníku soustředěna na jednom místě v jedné hlavě, 

je proto třeba se nejprve zabývat tím, jaké trestné činy ve spojitosti s dopravou mohou být spáchány. 

Žádoucí jsou i úvahy kriminálně politické s návrhy de lege ferenda. S ohledem na prudký vývoj 

technologií (včetně zapojení zčásti či plně automatizovaných systémů) a rozvoj dopravy tak jde o téma 

stále živé, a proto i vhodné ke zpracování v diplomové práci.  

 

2. Náročnost tématu na: 

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

z dalších právních oborů (ústavního, správního či civilního), ale i z dalších doprovodných věd 

kriminálních (kriminalistiky či kriminální politiky), 

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor se měl zabývat současným stavem kriminality v dopravě a 

stávající právní úpravou, zohlednit současnou i dřívější judikaturu, příp. provést srovnání historické 

či mezinárodní, vhodné by bylo využít především různé statistiky, případně též kazuistiku, či vlastní 

kriminologické výzkumy, 

- použité metody – odpovídají tématu, bylo zapotřebí provést analýzu současného stavu, případně 

provést srovnání historické či mezinárodní, vhodné bylo uvést též úvahy de lege ferenda; autor se 

v tomto ohledu vydal spíše cestou právně dogmatickou, zabýval se jednotlivými skutkovými 
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podstatami trestných činů, zevrubněji pak některými charakteristickými typovými znaky, resp. 

posléze i vybranými dílčími problémy. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Autor rozdělil práci do 5 číslovaných kapitol, k nimž přidal úvod a závěr. 

Uvedené kapitoly také dále podrobněji členil. V první kapitole se věnoval vymezení pojmu 

trestných činů v silniční dopravě a jejich zákonným znakům, ve druhé pak vymezil některé z jeho 

pohledu důležité pojmy, s nimiž pak dále v práci pracoval (dopravní nehody, důležité povinnosti, 

princip omezené důvěry a návykové látky). Ve třetí stěžejní kapitole se zaměřil na výklad 

jednotlivých skutkových podstat trestných činů, které podle něj patří mezi trestné činy v dopravě. 

Vedle tradičních nedbalostních poruchových a úmyslných ohrožovacích trestných činů proti 

životu a zdraví sem zařadil i některé obecně nebezpečné, dále ale i maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, ale i neoprávněného užívání cizí věci. Pochopitelně jako každý výčet i 

tento lze zpochybňovat, tedy napadat zařazení některých trestných činů či naopak nezařazení 

jiných (tak např. je velmi pochybné, proč majetkový delikt neoprávněného užívání cizí věci má 

být trestným činem v silniční dopravě, zatímco jiný jemu blízký majetkový trestný čin krádeže 

nikoli, třebaže se liší jen v tzv. druhém úmyslu, tj. úmyslu překračujícím objektivní stránku 

skutkové podstaty, proč jsou zařazeny jen nedbalostní verze poruchových trestných činů proti 

životu a zdraví, resp. poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení etc.). Autor své důvody 

pro zařazení zmíněných a neuvedení jiných trestných činů představil (byť nikoli zcela 

přesvědčivě) v první kapitole. Ve čtvrté kapitole autor provedl srovnání s úpravou polskou. 

V páté kapitole se věnoval některým vybraným dílčím problémům, např. ukládání trestu zákazu 

činnosti za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, podmíněnému zastavení 

trestního stíhání, zadržení řidičského průkazu a délce trestního řízení (jde o jakousi nesourodou 

směsici zvláštních autorem vybraných témat z oboru trestního práva hmotného i procesního a 

práva správního, která mají určitou spojitost s trestnou činností v silniční dopravě). Struktura 

práce tak vykazuje prvky logiky, byť by bylo jistě možno si představit odlišnou, a to zvláště 

s ohledem na šíři zvoleného tématu (ovšem i toho si byl autor vědom a v úvodních pasážích 

vysvětloval důvody svého přístupu).  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Přehled použité literatury 

není na rigorózní práci příliš obsáhlý, čítá na pět desítek základních pramenů v podobě 

monografií, učebnic, komentářů a článků, který je pak doplněn o některé internetové zdroje. 

Řadu prací z oblasti dopravy přitom autor pominul, stejně jako některé základní stěžejní prameny 

obecné (např. z komentářů zmínil jen dva největší od C. H. Beck a Wolters Kluwer, jiné ovšem 

pominul – např. od Jelínka a kol., Ščerby a kol., Vantucha, Prouzy, literatura ke starším 

předpisům není zmíněna vůbec, nepočítáme-li některé články a monografie, podobně 

z odborných článků je zmíněna jen velmi úzká jejich výseč, mnoho dalších zmíněno není – kupř. 

k principu omezené důvěry, k maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, k ohrožení pod 

vlivem návykové látky, k nimž bylo zveřejněno větší množství pojednání, sám autor posudku 

jich publikoval několik; tento nedostatek v rešerši literatury je ještě hlubší u zvláštních témat 

obsažených v páté kapitole, zejména pak k trestu zákazu činnosti a k odklonům, čemuž autor též 

věnoval pozornost a k nimž bylo publikováno nejen množství článků, ale i celá řada obsáhlejších 

monografií, které zůstaly autorem nepovšimnuty). Svým způsobem nedostatečná rešerše 

literatury se místy i odráží v textu práce, v níž autor předkládá mnohdy originální řešení, ač při 

znalosti názorů obsažených v odborné literatuře by své názory musel notně korigovat, resp. se 

nejméně vypořádat s opačnou přesvědčivou argumentací. Autor provedl též mezinárodní 

srovnání, proto zařadil do seznamu i některé polské učebnice a komentáře, jinak cizojazyčná 

literatura není zastoupena. Autor jinak citoval jednotným stylem založeným na ČSN ISO 690, 

resp. 690-2, a to jak v seznamu literatury, tak i v poznámkách pod čarou. Na jednu stranu je třeba 

ocenit jeho práci s judikaturou, a to jak českou, tak i polskou, na stranu druhou autor nevnímá 

zřejmě dostatečně rozdílnost významu citovaných rozhodnutí pro aplikační praxi, snad si je 

vědom, že rozhodnutí soudů z nižších článků soudní soustavy nemají stejný význam pro další 
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aplikační praxi jako rozhodnutí soudů z vyšších či dokonce nejvyššího článku soudní soustavy, 

že Nejvyšší soud má za úkol sjednocovat judikaturu, že k tomu využívá různé nástroje, 

především pak publikaci rozhodnutí a stanovisek ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 

kterou vydává, že takové rozhodnutí je třeba citovat především jeho číslem a rokem uvedeným 

v této sbírce, že takové rozhodnutí má vyšší význam pro aplikační praxi než jiné běžné 

rozhodnutí Nejvyššího soud, v němž uvedený právní názor lze též překonat dalším rozhodnutím 

velkého senátu kolegia Nejvyššího soudu, popř. stanoviskem kolegia či dokonce pléna 

Nejvyššího soudu. Ostatně stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu autor označuje za 

rozhodnutí, ač o rozhodnutí nejde, podobně autor souhrnně všechna rozhodnutí různých soudů 

označuje obecným pojmem a nerozlišuje jejich formy – v případě obecných soudů především 

rozsudků a usnesení, v případě Ústavního soudu především nálezy a usnesení. V případě 

Ústavního soudu je vzhledem k obecné závaznosti ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy i pro 

rozhodovací činnost samotného Ústavního soudu veliký rozdíl mezi nálezy a usneseními, přesto 

autor takové rozlišování nečiní, nerozlišuje ani mezi usneseními publikovanými a 

nepublikovanými ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Judikaturu Ústavního soudu ale 

autor příliš nevyužíval, v seznamu judikatury uvedl z jeho velmi bohaté rozhodovací činnosti 

pouhá tři jeho rozhodnutí, navíc ve všech případech jde o usnesení, avšak řadu stěžejních nálezů 

k trestné činnosti v dopravě přitom pominul (namátkou lze zmínit alespoň nálezy pod sp. zn. II. 

ÚS 1711/20, sp. zn. III. ÚS 2065/15 nebo sp. zn. IV. ÚS 3159/15, všechny k principu omezené 

důvěry, kterým se autor též zabýval, či sp. zn. II. ÚS 492/17 a mnohé další).  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 
Jádrem práce, jak již bylo shora uvedeno, by zřejmě měla být kapitola třetí, v níž se autor věnoval 

jednotlivým skutkovým podstatám trestných činů. Autor podal jakýsi základní přehled některých 

situací, kdy mohou být jím uváděné skutkové podstaty trestných činů naplněny. Autor nepojal 

svou práci jako jakýsi komentářový výklad jednotlivých znaků příslušných skutkových podstat, 

spíše je představil obecně a zmínil některé situace, ovšem tím řadu problémů, které jsou s jejich 

naplněním spojeny, pominul. Tak např. v případě ujetí z místa dopravní nehody od zraněné 

osoby autor zcela pomíjel problematiku tzv. nepravých omisivních deliktů spočívajících 

v porušení zvláštní povinnosti konat vyplývající z ingerence ve smyslu § 112 tr. zákoníku (která 

nastupuje spolu s obecnou povinností konat ve smyslu § 151 tr. zákoníku, před kterou dostává 

přednost), v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, o němž pojednává na 

pouhých 2,5 stranách se sice vyhnul celé řadě problémů, které jsou s tímto trestným činem 

spojeny, ale alespoň se věnoval ve druhé kapitole míře ovlivnění návykovou látkou, a to jak 

alkoholem, tak i jinými návykovými látkami. Přitom správně vycházel ze stanoviska trestního 

kolegia Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2020, publikovaného pod č. 

2/2020 Sb. rozh. tr. Poněkud ledabylá práce se znaky trestných činů vyplývající i z nezařazení 

jejich úmyslných variant do seznamu trestných činů páchaných v silniční dopravě pak je patrná 

i v případě rozboru trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, u nějž autor bez dalšího 

vysvětlení zmiňuje, že obecně ohrožovacím jednáním se rozumí např. i jízda po dálnici 

v protisměru, resp. ujíždění pronásledujícím policistům nebezpečnou jízdou na červený signál 

přes několik křižovatek, k čemuž zmiňuje některá rozhodnutí Nejvyššího soudu – tam ovšem šlo 

o úmyslnou verzi tohoto trestného činu (srov. k tomu i autorem zmiňovaná rozhodnutí 

publikovaná pod č. 33/2009 a č. 46/2014 Sb. rozh. tr., resp. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

31. 10. 2007, sp. zn. 6 Tdo 1025/2007). Ve spojitosti s obecným ohrožením z nedbalosti autor 

zřejmě přehlédl při korekci textu, že došlo k novelizaci § 138 odst. 1 tr. zákoníku a navýšení 

hranic škod (v případě § 207 tr. zákoníku již ale uváděl hranici aktuální). Podobně útlý výklad 

(na úrovni stručné učebnice) podal autor i u dalších trestných činů. Mnohdy navíc autor 

významně dezinterpretoval některá soudní rozhodnutí a prakticky tak otáčel jejich smysl. 

Příkladem může být jeho neoprávněná kritika soudní praxe, že pro trestný čin maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání jsou odsuzováni i řidiči, kterým byl ve správním řízení uložen 

trest zákazu činnosti a správní rozhodnutí jim bylo doručeno tzv. fikcí, takže o uloženém trestu 

zákazu činnosti ani nevěděli, tedy „se dotyčná osoba neseznámila se zákazem činnosti a přes zákaz 
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řídila bez úmyslu“, což prý na právní kvalifikaci nemá vliv a jsou vynášeny odsuzující rozsudky. To 

má dokládat usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 4 Tdo 249/2015. Nic takového 

ale toto usnesení rozhodně neuvádí! Naopak i právní věta citovaná v systému ASPI, ale i celé 

odůvodnění tohoto nepublikovaného rozhodnutí, vycházejí z prokázání úmyslu pachatele jeho 

plným doznáním v přípravném řízení, které nebylo zatíženo žádnou podstatnou procesní vadou 

a které plně korespondovalo s dalšími důkazy spočívajícími v tom, že pachatel obdržel obsílku 

na jím pro ten účel udanou adresu pro doručování, takže nemůže podle rozhodnutí obstát jeho 

námitka, že o trestu zákazu činnosti nevěděl! Jinými slovy soudy vycházely z té verze 

skutkového děje, že pachatel o trestu zákazu činnosti věděl, tedy vědomě a záměrně řídil 

v rozporu s ním. To se ale vůbec neshoduje s tvrzením autora, že jsou postihováni pachatelé, 

kteří o zákazu činnosti nevěděli. Přitom lze nalézt i celou řadu dalších rozhodnutí (viz například 

i ve zmíněném usnesení zmiňované další usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 

8 Tdo 1178/2009, či v něm několik dalších zmiňovaných rozhodnutí Nejvyššího sodu pod sp. 

zn. sp. zn. 7 Tdo 202/2006, 6 Tdo 733/2003, 5 Tz 261/2001), v nichž byla podobná otázka řešena. 

Někdy se tak při dokazování vědomosti vychází i z principu in dubio pro reo, pokud nebylo 

možno vědomost takového řidiče prokázat (hojně se v praxi vyskytují případy, kdy při prvním 

zastavení řidiče policejní hlídkou, které ještě není kriminalizováno, je policisty řidič o zákazu 

činnosti informován, teprve při druhém zastavení je jeho jednání kriminalizováno a dokládána 

jeho vědomost o zákazu činnosti právě výpovědí prvně uvedených policistů). Bohužel práce je 

takových velmi zjednodušujících závěrů bez řádného rozboru plná, někdy obsahuje odkazy na 

judikaturu, aniž by uvedený názor z ní vyplýval, nadto není zřejmé, nakolik jde o relevantní 

judikaturu, kterou je namístě se i nadále řídit, či naopak jde o ojedinělý názor vymykající se 

ustálenému názorovému proudu. S takovými závěry by bylo možno se dále postupně 

vypořádávat. 

Za všechny příklady je možno vybrat některé pasáže z části páté. Jak již bylo uvedeno, do velmi 

nesourodé páté kapitoly autor vybral některá velmi různorodá témata, k nimž chtěl zaujmout 

vlastní stanovisko a na něž jsou psána samostatná rozsáhlá pojednání typu kandidátských prací. 

Předně se věnoval trestu zákazu činnosti. Hned z počátku čtenáře zarazí některé formulace, které 

snad připouštějí ukládání tohoto trestu v trestní řízení za trestný čin ve výměře kratší než 1 rok 

(tedy mimo zákonem stanovenou výměru), pak ale sám autor tato vyjádření koriguje odkazem 

na znění zákona a názory obsažené v uznávané odborné literatuře, že takový postup je 

nezákonný, na čemž nic nemohou změnit ani některá autorem uvedená a zjevně nezákonná 

rozhodnutí soudů (zpravidla ale byla nezákonnost napravena v opravném řízení). Tuto otázku si 

tedy i autor sám ujasnil, jakékoliv zpochybňování zmíněné dolní hranice ale nemá opodstatnění 

(nejde-li snad o zcela specifický výjimečný případ možného zmírnění postupem podle § 465 

odst. 2 tr. řádu, jsou-li pro to dány podmínky ve smyslu uznávané judikatury, o němž se ovšem 

autor nezmiňoval). V další pasáži, byť nakonec dospěl též v zásadě ke správnému názoru, si však 

autor zřejmě ne zcela dostatečně uvědomil význam rozhodnutí pro možné další ovlivnění soudní 

rozhodovací praxe, neřešil vůbec určitou hierarchii rozhodnutí, za vzorové, jímž by se podle něj 

snad měla aplikační praxe řídit, zvolil jedno velmi kontroverzní a podle mého soudu zjevně 

nesprávné rozhodnutí Městského soudu v Praze (pod sp. zn. 9 To 469/2020), případně i některá 

další rozhodnutí soudů nižších stupňů, která ani nebyla podrobena dalšímu přezkumu vyššími 

soudy, především Nejvyšším soudem. Nejde o rozhodnutí, které by bylo publikováno ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává Nejvyšší soud ke sjednocení judikatury, nejde 

ani o rozhodnutí Nejvyššího soudu, s nímž by jiný senát nemusel souhlasit a mohl věc předložit 

velkému senátu trestního kolegia, věc nebyla řešena stanoviskem. Už vůbec nejde o obecně 

závazné rozhodnutí Ústavního soudu. Toto rozhodnutí s vnitřně rozporným odůvodněním (v 

němž se dovolává autority v podobě komentáře C. H. Beck, ač ten vyznívá zcela opačně) 

rozhodně není následováníhodné (viz usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 147/2022). 

Vždyť v jakém jiném případě je dána bližší souvislost spáchání trestného činu se zakazovanou 

činností, než jde-li o řízení motorového vozidla přes uložený trest zákazu činnosti, v čemž je 

shledáván trestný čin (navíc i podle autora v dopravě)? Byť se ojediněle objevují rozhodnutí jako 
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je zmíněné autorem, rozhodně nejde o většinový a moderní trend v současné aplikační praxi, jak 

by se z pojednání autora mohlo zdát (z textu je spíše zřejmé, že jde o jakousi sbírku jistých rarit, 

které autor využívá ve své advokátní praxi), opak je podle přesvědčení oponenta pravdou. 

Zmíněné doprovodné téma tak podle mého názoru není ani v uznávané odborné literatuře, ale 

ani v majoritní aplikační praxi (s oporou o rozhodnutí soudů vyšších stupňů) vůbec sporné 

(jakkoliv některé soudy nižších stupňů mohou v konkrétní věci rozhodnout nesprávně, popř. své 

jinak správné rozhodnutí nesprávně odůvodnit). Když už si ale autor vybral jako doprovodné 

téma ukládání trestů za trestné činy v dopravě, což je logické, zabýval se zákazem činnosti, mohl 

zmínit řadu jiných problematických aspektů, které se tohoto trestu týkají (např. běh jeho doby, 

jeho stavení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, otázku ponechání v platnosti podmíněného 

upuštění od výkonu jeho zbytku při ukládání souhrnného trestu a současném rušení navazujících 

rozhodnutí etc., což v aplikační praxi skutečně činí jisté potíže a o čemž ani v odborné literatuře 

nepanuje shoda (to by ale předpokládalo znalost této části odborné literatury a judikatury, které 

v seznamu pramenů uváděny nejsou – viz zejména monografii Vanduchové k zákazu činnosti, 

ale i další odbornou literaturu na dané téma od Babiakové, Ondruše, Púryho či od oponenta). 

Ostatně posledně zmiňovaná problematika se promítá i do otázek vzniku trestní odpovědnosti za 

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

Jak bylo shora uvedeno, autor nevnímá určitou hierarchii rozhodnutí, některá rozhodnutí navíc 

významně dezinterpretuje a tím i docela otáčí jejich smysl. Tak v pasáži v páté kapitole věnované 

podmíněnému zastavení trestního stíhání, která je spíše než zasvěceným vědeckým pojednáním 

představením určité kazuistiky, tedy případů, kterým se autor věnoval coby obhájce ve své 

aplikační praxi a které hojně skončily pravomocným rozhodnutím soudu prvního stupně [takže 

ani nedošlo k přezkoumání argumentace soudy vyšších stupňů – není navíc pravdou, že by soud 

prvního měl odůvodňovat např. v rozsudku, proč odklonu nevyužil, obviněný ale v odvolacím 

řízení může usilovat o využití odklonu, přičemž odvolací soud tak může učinit – viz § 257 odst. 

1 písm. d) tr. řádu]. Zde mimo jiné zmiňuje autor jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

14. 8. 2019, sp. zn. 5 Tdo 975/2019, které pro informaci autora bylo publikováno pod č. 12/2020 

Sb. rozh. tr. a které vyznívá i se svojí právní větou zcela opačně, než autor ve své práci tvrdil! 

Rozhodně není pravdou, jak autor na str. 89 uváděl, že by Nejvyšší soud (shodou okolností je 

oponent autorem písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí) v případech ohrožení pod vlivem 

návykové látky s dopravní nehodou, větší škodou na majetku a vyšší mírou ovlivnění návykovou 

látkou zcela vyloučil využití odklonu v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání. Podle 

druhé právní věty uvedeného publikovaného rozhodnutí se nepovažuje za dostatečné podmíněné 

zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu, ale bylo by možno uvažovat o 

podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1, 2 písm. a) či b) tr. řádu (případně 

obou písmen). V podrobnostech mohu plně odkázat na odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

K důvodům a iniciaci novelizace tohoto odklonu, zavedení možnosti zápočtu doby zadržení 

řidičského průkazu do doby závazku, možnosti upuštění od výkonu zbytku etc. zase mohu 

odkázat na náš společný článek s P. Šámalem a J. Stryou. Rozhodně však nemohu souhlasit s tím, 

že by zmíněný odklon měl být nárokový, že by daný postup měl být obligatorní. Takto bychom 

mohli pokračovat i ohledně dalších názorů autora u dalších témat. 

Aby ale posudek nebyl jen polemikou s názory autora a souhrnem kritických připomínek, ocenit 

mohu především kapitolu čtvrtou, v níž se autor věnoval právní úpravě polské, která u nás nebývá 

zase tak často zmiňována. V tomto směru jde o představení hlubší, autor využíval nejen znalosti 

textu zákona, ale i odborné polské literatury (a sice několika učebnic a komentáře), výklad opíral 

též o některá soudní rozhodnutí. Podobně pochvalně je možno se vyjádřit i o některých podnětech 

de lege ferenda, které autor ve své práci učinil (např. o fikci zadržení řidičského průkazu, jejíž 

zavedení již bylo v minulosti navrhováno) 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna 

standardním způsobem. Autor v práci nezpracovával žádné kriminologické průzkumy, za tím 

účelem tabulky ani grafy nepotřeboval. Členění práce odpovídá běžným standardům kladeným 

na kandidátské práce tohoto typu. 
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- Jazyková a stylistická úroveň: Autor užíval v zásadě spisovného jazyka, práce je psána 

srozumitelně na dobré úrovni. Jen výjimečně se objevují gramatické chyby, stylistické 

nedostatky či neobratná vyjádření.  

 

4. Případné další vyjádření k práci: Celou prací se prolíná zvláštní autorův přístup, který vyplývá 

z jeho profesního zaměření obhájce, autor hojně využívá k doložení svých názorů kazuistiku, s níž přišel 

do styku. Může snad být do určité míry oprávněné jeho rozhořčení nad nejednotností přístupu aplikační 

praxe k využívání některých fakultativních postupů, stejně jako (bez zavedení absolutně určitých trestů) 

nikdy nebude zcela shodný přístup všech soudců k výběru druhu trestu a jeho výměře, bude-li každý 

soudce mít alespoň určitý prostor pro uvážení. Nemyslím si ovšem, že některé specifické případy 

zmiňované autorem by byly typickou ukázkou stavu české justice, věřím, že majoritní proud (jak tomu 

nasvědčují i statistiky) je jiný, že většinově k popisovaným vadám nedochází, že většina rozhodnutí (o 

nichž se nehovoří) je spravedlivých a bezvadných. I přes shora uvedenou kritiku a polemiku s některými 

vyjádřeními či názory autora jinak lze považovat práci za způsobilou k obhajobě. 

 

5. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Představte úmyslné varianty poruchových trestných činů proti životu a zdraví v silniční dopravě 

(využít lze i mediálně známé kauzy). 

 Představte vlastní návrhy na možné vylepšení právní úpravy v oblasti závažných deliktních 

jednání v dopravě (zejména jde-li o nové skutkové podstaty, pokud byste považoval současnou 

právní úpravu za nedostatečnou, případně i v dalších oblastech).  

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 25.3.2022 

 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

oponent 


