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 Předložená rigorózní práce obsahuje 124 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, dvanácti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velice pěkná. 

Okruh použité literatury je poměrný obsáhlý a zahrnuje i několik prací zahraničních 

autorů. Mimořádně obsáhlý je pak rozsah zpracované judikatury. Po formální stránce 

splňuje předložená rigorózní práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Autor si za téma své rigorózní práce zvolil problematiku sice poměrně tradiční, 

avšak současně dosti náročnou na zpracování a bezesporu stále aktuální, neboť 

analyzovaný negativní společenský jev se nalézá na hranici mezi soukromoprávními a 

veřejnoprávními prostředky ochrany řádného plnění povinnosti vyživovat a 

zaopatřovat oprávněnou osobu. 

  

Po stručné úvodu, ve kterém autor charakterizuje zamření a cíl své práce, se 

nejprve zabývá právními nástroji chránícími nárok na výživné, včetně souvisejících 

kriminologických aspektů. Správně zde upozorňuje na prolínání veřejnoprávních a 

soukromoprávních aspektů nároku na výživné a na nutnost citlivého šetření zásady 

subsidiarity trestní represe, resp. principu „ultima ratio“, což se ostatně odrazilo i 

v nové právní úpravě.  

 

V následujících kapitolách své práce pak autor analyzuje jednotlivé zákonné 

znaky  skutkové  podstaty  trestného činu zanedbání povinné výživy podle ustanovení 

§ 196 trestního zákoníku, a to jak základních, tak i kvalifikované. Zpravidla se 

v literatuře uvádí, že prvý i druhý odstavec představují základní skutkové podstaty, lze 

si ale představit i jiný názor. Přehledně je zpracován historický exkurz do vývoje 

právní úpravy na našem území, ze kterého vyplývá neobvyklá kontinuita, a tedy 

značné množství stále použitelné judikatury. Nikoliv nedůvodné jsou výhrady autora 

k tradiční interpretaci pojmu „zákonná povinnost“ a pojmů „vyživovat a zaopatřovat“. 

Zde je záslužně věnována odpovídající pozornost rozboru normativního znaku 

„zákonná vyživovací povinnost“, včetně složité problematiky vztahu obsahu a rozsahu 

tohoto znaku na straně jedné a zavinění pachatele na straně druhé. Pěkně je zpracován 

výklad o možnostech a schopnostech povinného a potřebách oprávněného, resp. o 

vzájemném vztahu těchto hledisek rozhodných pro stanovení výše vyživovací 

povinnosti, a tedy i pro posouzení případné viny povinného. Souhlasit třeba 

s odmítáním fikce obsažené v ustanovení § 85a odst. 1 zákona rodině pro účely 

dokazování v trestním řízení. Výklad o jednotlivých typech vyživovací povinnosti je 

značně obsáhlý a možná poněkud překračuje potřeby rigorózní práce, rozhodně však 



 

 

není samoúčelný, protože zde jsou četné a významné trestněprávní souvislosti, které 

autor pečlivě posuzuje a vyjadřuje k nim svůj názor, vesměs dostatečně zdůvodněný. 

Slovenská úprava doby, po kterou musí pachatel zanedbávat svoji vyživovací 

povinnost, je skutečně inspirující, avšak řešení, které autor nabízí de lege lata pro 

případ „přerušení“ neplnění vyživovací povinnosti, je patrně opodstatněné. Třeba jen 

poznamenat, že u trvajících trestných činů se vesměs akcentuje právě udržovaní 

protiprávního stavu, nikoliv jeho samotné vytvoření. Kladně třeba hodnotit, že se autor 

věnuje rovněž poměrně složitým případům neplnění alimentační povinnosti, které 

zahrnují mezinárodní prvek.  

 

Zvláštní pozornost pak autor věnuje problematice zániku trestní odpovědnosti a 

zejména účinné lítosti podle ustanovení § 197 trestního zákoníku, jakož i možnostem 

odklonů, ukládání trestů a procesním souvislostem. 

 

V závěru své práce autor shrnuje poznatky, ke kterým ve své práci dospěl. 

Současnou českou právní úpravu hodnotí jako zdařilou a de lege ferenda doporučuje 

drobné změny inspirované zejména slovenskou úpravou. 

 

Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autor 

prokázal výbornou znalost zvolené problematiky a jejích širších souvislostí, včetně 

publikované judikatury a dosavadního literárního zpracování, jakož i vybraných 

zahraničních úprav. Práce má velmi široký záběr, zahrnující prakticky veškeré možné 

aspekty problematiky a je zpracována svědomitě, pečlivě a přehledně. Autor nesporně 

prokázal způsobilost samostatné odborné tvůrčí práce. Předložená rigorózní práce po 

formální i po obsahové stránce rozhodně splňuje požadavky na ni kladené a je 

způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by autor mohl vyjádřit svůj názor k otázce, čím lze 

vysvětlit prudký nárůst počtu osob odsouzených za trestný čin zanedbání povinné 

výživy po roce 1990. 

 

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě práce a úspěšné ústní zkoušce byl Mgr. 

Janu Štulíkovi udělen titul doktora práv. 

 

 

 

V Praze dne  11.10.2011 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

           oponent    

 

 

 

 
 


