
 
 

Oponentské hodnocení diplomové práce  

„Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“  

autorky Lenky Sárové 

 

Posuzovaná diplomová práce se věnuje zejména hmotněprávní úpravě přestupků na 

úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, jakož i některým 

souvisejícím otázkám. Podle seznamu použité literatury měla autorka vyjít z existující 

literatury ke zkoumané tematice, nicméně postrádám v práci detailnější, nikoli pouze 

popisný rozbor alespoň některých problémů, ze kterého by bylo možné posoudit schopnost 

autorky argumentovat vlastní přístup. 

Aniž bych uváděl veškeré výtky, chci upozornit na tato problematická místa: 

- ke str. 11 dole: autorka píše v budoucím čase, že 1. srpna 2011 nabude účinnosti 

zákon č. 133/2011 Sb. – diplomová práce je ale z března 2012; 

- ke str. 12: není jasné, proč autorka v partii věnované působnosti zákona o přestupcích 

vymezuje „působnost právní normy“ – uvažuje o rozdílu pramene práva a právní 

normy?! 

- ke str. 14: pokud vymezuje autorka v souvislosti s § 8 odst. 2 zákona o přestupcích 

(vyjadřujícím zásadu personality) místní působnost zákona o přestupcích, měla 

rozebrat i vztah k jí zkoumanému okruhu přestupků; 

- ke str. 15 dole: vytýká-li se, že mandátový a imunitní výbory komor Parlamentu 

nejsou „nezávislým a nestranným správním orgánem“, má snad autorka na mysli, že 

správní orgány projednávající přestupky jsou dle platné úpravy „nezávislým 

orgánem“? – tato vlastnost jim přece nenáleží; 

- ke str. 20 shora: výklad § 20 odst. 2 zákona o přestupcích by vyžadoval podrobnější 

rozbor problému, co přesně znamená vedení trestního řízení pro tentýž skutek – 

vyžaduje trestní stíhání či nikoli? 

- ke str. 23 shora: formulace navozuje dojem, že je třeba prokazovat v přestupkovém 

řízení jen úmyslné zavinění, nikoli zavinění z nedbalosti, což však odporuje více 

procesním zásadám; 

- ke str. 23 dole: pokud autorka píše, čím má být „podle současných vědeckých 

poznatků“ vyvolán mikrospánek, měla též odkázat na pramen takových vědeckých 

poznatků; 

- ke str. 42/43: nedomnívám se, že by jednočinný souběh přestupku a trestného činu 

(hmotněprávní otázka) byl vyloučen právě principem ne bis idem; 

- ke str. 44: vyjádření, že institut upuštění od potrestání (tedy při současném vyslovení 

viny) nahrazuje v blokovém řízení specifický institut domluvy, nemá právní oporu; 

- ke str. 44 poznámka dole: formulace, že „správní uvážení při ukládání sankcí podléhá 

při soudním přezkumu jen přezkumu z hlediska překročení zákonem stanovených 

mezí správního uvážení“, nevyjadřuje aktuální oprávnění soudů při přezkumu 

správního uvážení, i autorkou citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu se 

vyjadřuje k otázce přesněji, 

- ke str. 45: problém absorpce vyžadoval podrobnější rozbor hmotněprávní i procesní 

problematiky spáchání více přestupků jednoho pachatele, k jejichž projednání je 

příslušný týž správní orgán, ostatně i autorkou citovaný rozsudek Nejvyššího 

správního soudu (nikoli Nejvyššího soudu, jak se píše v práci) sp. zn. 1 As 28/2009 

tomuto věnuje výraznější pozornost; 



 
 

- ke str. 62 až 66: text o „úvahách de lege ferenda“ ve skutečnosti vychází jen z návrhu 

Ministerstva dopravy na další novelu zákona o silničním provozu, neobsahuje tedy 

vlastní autorčiny náměty. Navíc je text nepřehledný, neboť již platnou, byť neúčinnou 

úpravu o odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt (učiněnou zákonem č. 

297/2011 Sb.) řadí do textu o úvahách de lege ferenda, aniž by např. prováděl 

nějakou úvahu o přípustnosti zakotvení odpovědnosti provozovatele vozidla na 

objektivním principu namísto odpovědnosti za zavinění, jak je tomu u přestupků. 

 

Navrhuji hodnocení předložené práce „dobře“. 

 

Doporučuji autorce, aby se v rámci ústní obhajoby zaměřila na otázku diskreční 

pravomoci správních orgánů při projednávání přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích. 

 

V Praze dne 2. 4. 2012 

       doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


