
Posudek konzultanta na rigorózní práci Mgr. Jana Štulíka  

na téma  

„Trestný čin zanedbání povinné výživy  podle § 196 trestního zákoníku“ 

 

Předmětem předložené rigorózní práce je trestný čin, který přes jeho poměrně dlouhou tradici 

v české trestněprávní úpravě působí v aplikační praxi řadu obtíží. Příčinou těchto problémů je 

zejména zvláštní konstrukce uvedeného trestného činu spočívající v trestněprávním postihu 

neplnění vyživovací povinnosti, plynoucí ze zákona o rodině. V praxi jde přitom o jeden 

z nejčastěji se vyskytujících trestných činů. K aktuálnosti tématu přispívají i změny v právní 

úpravě tohoto trestného činu, které přinesl nový trestní zákoník.  

 

Zpracování problematiky klade nároky na důkladnou znalost nejen trestněprávní materie, ale i 

odpovídajících otázek soukromoprávní povahy. Vedle teoretických znalostí dané 

problematiky je nezbytná též zevrubná orientace v aplikační praxi. Kvalitní analýza právní 

úpravy zkoumaného trestného činu vyžaduje, aby bylo přihlédnuto i k odpovídajícím 

zahraničním právním úpravám. Autor ve své práci všech naznačených přístupů v patřičné 

míře využil.  

 

Práce čítá 142 stran (včetně seznamu použité literatury a resumé). Výklad je rozvržen do 

dvanácti kapitol, doplněných stručným úvodem a závěrem. Jednotlivé části  jsou vnitřně 

podrobně členěny, což zvyšuje přehlednost textu a usnadňuje orientaci v práci. 

 

Cílem   práce, který autor výslovně v úvodu formuluje, je podat ucelený výklad právní úpravy 

trestného činu zanedbání povinné výživy. Lze již předem konstatovat, že autorovi se podařilo 

vytčeného cíle dosáhnout. Výklad právní úpravy není přitom omezen jen na znaky daného 

trestného činu, ale zdařile pojednává i o celé řadě souvisejících otázek (sankčního a 

procesního charakteru). 

  

Po metodologické stránce práce vychází ze studia odborné literatury, judikatury a 

statistických dat. K analýze jsou využity tuzemské i zahraniční literární prameny, jejichž 

okruh je s ohledem na míru zpracování této problematiky v české literatuře odpovídající. Za 

pozitivum práce však považuji zejména rozsáhlé využití judikatury, které svědčí o jejím 

důkladném zkoumání.  

 



Autorem zvolená systematika odpovídá celkovému zaměření práce. V úvodní části je podán 

přehled o právních prostředcích ochrany nároku na výživné a míře uplatnění trestní represe s 

touto ochranou spojené (z pohledu zásady subsidiarity trestní represe a z pohledu statistických 

dat). Těžiště práce je v rozboru znaků skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné 

výživy (včetně znaků skutkových podstat kvalifikovaných), jimž předchází výklad o zařazení 

tohoto trestného činu do systematiky trestního zákoníku a o jeho historickém vývoji. 

Samostatná pozornost je v práci věnována důvodům zániku trestní odpovědnosti, zejména 

zvláštnímu způsobu účinné lítosti. Na uvedený výklad navazuje stručná charakteristika 

současných možností sankcionování pachatelů tohoto trestného činu a některých dalších 

souvisejících otázek (vztah k jiným ustanovením a vybrané procesní aspekty). Závěr práce 

pak tvoří celkové shrnutí problematiky spolu s nástinem úvah de lege ferenda.  

 

Výklad je vyvážený, s důrazem na otázky aktuální, které vyžadují zvláštní pozornost zejména 

z hlediska potřeb praxe (viz např. otázky stanovení výživného v případě povinného, který je 

podnikatelem na str. 40, povinného, proti kterému bylo zahájeno insolvenční řízení a bylo 

rozhodnuto o úpadku a jeho řešení na str. 44 aj.). Ocenění zaslouží i výběr souvisejících 

procesních problémů, které vznikají v souvislosti se změnami právní úpravy posledních let 

(viz výklad o postavení poškozeného v trestním řízení na str. 120 an. nebo o náležitostech 

výroku rozhodnutí na str. 122 an.). Autor o těchto otázkách pojednává zasvěceně a rozebírá je 

do potřebné hloubky. Neomezuje se jen na přehled a popis problémů, ale na základě jejich 

pečlivého rozboru k nim zaujímá i vlastní odůvodněná stanoviska (viz např. názor autora 

na určení rozsahu vyživovací povinnosti na str. 50 an., na výklad znaku „po dobu delší než 

čtyři měsíce“ na str. 72 an., na povahu trestného činu zanedbání povinné výživy na str. 75 an. 

aj.).  

 

K práci mám jen několik málo připomínek. Mám zato, že nelze jednoduše říci, že nutnost 

ochrany společnosti před pachatelem trestného činu je zpravidla minimální (str. 107), neboť 

pak by vůbec nebylo na místě vůči takovému pachateli použít trest. Určité pochybnosti ve 

mně vyvolává i autorův výrazný příklon k řešení některých otázek podle vzoru slovenské 

právní úpravy (v otázce určení doby, po kterou musí pachatel zanedbávat vyživovací 

povinnost, na str. 74 a v otázce zohlednění delší dobu trvajícího neplnění vyživovací 

povinnosti jako okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby na str. 98), které by 

představovalo další zpřísnění trestní represe. Zdá se mi, že autorovo plédování pro slovenskou 

právní úpravu v těchto směrech je v rozporu s jeho úvahami o zrušení či omezení trestní 



represe, resp. se závěry, že v budoucnu nebude docházet k dalšímu zpřísňování trestní represe 

(viz str. 129- 130).  

 

Práce se dobře čte, je psána vyzrálým odborným stylem. Také po formální stránce je 

zpracována pečlivě. 

 

Hodnocení uzavírám konstatováním, že posuzovaná práce plně odpovídá požadavkům 

kladeným na práce rigorózní. Jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

Při obhajobě by se  autor mohl zabývat problémy, které vznikají při aplikaci ustanovení § 197 

trestního zákoníku o účinné lítosti.  

 

        JUDr. Marie Vanduchová, CSc.   

V Praze dne  28. 10. 2011  

 


