
Posudek vedoucího na diplomovou práci Lenky Sárové "Přestupky proti bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
 
     Předložená diplomová práce o rozsahu 77 stran se (kromě úvodu a závěru) člení do 
několika kapitol. Po stručném nástinu historie právní úpravy se diplomantka zabývá 
současnou právní úpravou přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Uvádí 
charakteristiku působnosti zákona o přestupcích, podmínky odpovědnosti za přestupky, 
obecné znaky skutkové podstaty přestupku a znaky skutkových podstat přestupků obsažených 
v zákoně o silničním provozu. Dále zmiňuje vybrané trestné činy v silniční dopravě. 
Následující kapitola je věnována sankcím za přestupky obecně i za přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. K tomu doplňuje v další kapitole právní úpravu 
tzv. bodového systému. Poslední kapitola obsahuje srovnání právní úpravy přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu u nás a na Slovensku a v Polsku. Diplomová 
práce byla odevzdána dne 22. 3. 2012. 
     Autorka si zvolila aktuální, ale na zpracování obtížné téma. To se projevilo v obsahu práce 
zejména tím, že má spíše popisný charakter, mnohé instituty hmotného přestupkového práva 
jsou zmíněny jen obecně, bez aplikace na přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu (např. u místní působnosti přestupkového zákona, stavení běhu promlčecí doby, 
okolností vylučujících protiprávnost apod.), autorka neuvádí mnohdy teoretické i praktické 
problémy dané právní úpravy a nevyslovuje vlastní názory na jejich řešení. Z práce je také 
zřejmé, že diplomantka práci zpracovávala delší dobu, takže se jí na několika místech prolíná 
původní úprava se současnou (např. str. 11,). Stylistická úroveň práce je dobrá, korektura 
textu mohla být pečlivější. 
     Z konkrétních připomínek, resp. námětů pro ústní obhajobu práce lze uvést např.: 
- str. 11 - není úplně jasné vymezení pojmu dopravní přestupky (též s ohledem na objekt 
takových přestupků), 
- str. 13 - jaké pravidlo časové působnosti se týká ukládání sankcí? 
- str. 14 - jaké povinnosti týkající se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu může porušit 
občan ČR v cizině, aby byl trestný v ČR? 
- str. 14 - podmínky deliktní způsobilosti nejsou řešeny institutem osobní působnosti zákona, 
- str. 15 - správní orgán není nezávislý a nestranný orgán, 
- str. 23 - nejsou jasné závěry autorky o přestupcích páchaných z nedbalosti a o subjektivních 
kritériích nedbalosti, 
- str. 26 - má být citována judikatura jako pramen, nikoli text komentáře. Jak je to se stavem 
vylučujícím způsobilost ve vztahu k přestupkům? 
- str. 34 a 35 - jaký závěr dovozuje autorka z judikatury ohledně materiálního znaku 
přestupku? 
- str. 42 - může se osoba dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí v 
případě, že nikdy nebyla držitelem řidičského oprávnění? 
- str. 45 - jako může správní orgán užít absorpční metodu ukládání sankce v případě, kdy není 
vedeno společné řízení? 
str. 53 - souhlasí autorka s tezí, že se může oslabit preventivní funkce bodového systému, 
jestliže se odečte příslušný počet bodů za každý přestupek spáchaný ve vícečinném souběhu, i 
když byly tyto přestupky projednány ve společném řízení? 
     Práci doporučuji k ústní obhajobě (s návrhem hodnocení "dobře"). Diplomantka by při ní 
mohla zodpovědět otázku, zda lze uložit sankci zákazu činnosti, jestliže byl již dříve za jiný 
přestupek uložen zákaz stejné činnosti a neuplynula ještě doba, na kterou byl uložen. 
 
 
V Praze dne 11. 4. 2012                                        JUDr. Helena Prášková, CSc. 



 
 


