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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomant si vybral vlastní a netradiční téma rozboru publikované 
judikatury, zejména tzv. právních vět, a jejího vlivu na další rozhodovací praxi soudů při výkladu 
zejména normativních zákonných znaků, což nazývá kazuistickým pozitivismem. Zaměřil se 
především na tzv. kvantifikaci neurčitých právních pojmů v rozhodovací praxi soudů při dotváření 
norem uvedených v trestním zákoníku. Odvahu diplomanta psát práci na dosud málo probádané 
téma je třeba ocenit. Jde o téma se značným přesahem do oboru teorie práva a ústavního práva.  
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva hmotného i procesního, 
ale též z dalších právních oborů, především z práva ústavního a z teorie práva, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – judikatura českých soudů, její interpretace a zobecnění, 
konfrontace se základními zásadami trestního práva, 

- použité metody – odpovídají tématu, bylo zapotřebí provést nejprve analýzu současného 
stavu judikatury, poté se zabývat teoretickými východisky faktického vlivu publikovaných 
rozhodnutí na praxi obecných soudů při zohlednění současné (a případně i dřívější) právní 
úpravy. 

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomant rozdělil práci do 4 částí, k nimž přidal nečíslovaný úvod 
a závěr. V první kapitole se věnuje definování problému tzv. kazuistického pozitivismu a 
jeho pramenům. V druhé nejobsáhlejší pasáži demonstruje jednotlivé jeho příklady, k čemuž 
si vybral vlastně tři okruhy problémů – normativní právní znak „lidi“ u obecného ohrožení, 
hladinu alkoholu v krvi u ohrožení pod vlivem návykové látky a množství omamných a 
psychotropních látek u drogových deliktů. Ve třetí a čtvrté kapitole má spočívat jádro práce. 
Zde se diplomant věnuje problematičnosti vykládaného problému, otázkám, jako je 
souladnost takové praxe s principem „není zločinu bez zákona“, zda nejde o faktické 
obcházení legislativního procesu. Poté hledá diplomant řešení, jak se tomuto, podle jeho 
názoru neblahému, jevu bránit, zda cestou legislativních změn, apelem na osoby podílející 
se na vzniku publikovaných rozhodnutí či na samotné soudce aplikující právní normy. Práci 
uzavírá vlastně dvěma závěry, jednak dílčím s označením kapitoly 4.5., který je ve 
skutečnosti pravým závěrem, poté přidává ještě „oficiální“ závěr o dvou větách, v nichž 
vlastně odkazuje na obsah práce. Svébytnosti tématu koresponduje i svébytnost struktury 
práce. 



- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomant cituje 
z cizích prací spíše výjimečně, dodržuje při tom zvyklosti a ČSN ISO 690, resp. 690-2. 
Seznam literatury 29 pramenů, zde autor zmiňuje standardní učebnice, komentáře i některé 
články na dané téma. Dále uvádí jako zdroj poznání judikaturu (celkem 30 rozhodnutí). 
Cizojazyčné prameny neuvádí.  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant se po úvodu do tématu a 
vysvětlení vykládaného pojmu kazuistického pozitivismu na poměrně velkém prostoru 
zabývá judikaturou, z níž hojně cituje. Ve druhé kapitole na téměř 30 stranách (což je 
vlastně celá polovina práce) se věnuje kazuistice, přičemž většinu této kapitoly tvoří buď 
doslovný přepis či reprodukce jednotlivých rozhodnutí. Diplomant zde nastínil poměrně 
dobře známou judikaturu, jejíž podrobný rozbor a převyprávění jednotlivých příběhů bylo 
podle mého názoru trochu nadbytečné a zbytečně rozsáhlé. Při tom ani sám neprovedl 
rozbor vykládaných normativních znaků skutkové podstaty, nezohlednil i jinou známou 
dostupnou judikaturu k těmto znakům se vážící (např. k ohrožení pod vlivem návykové 
látky je řada i jiných judikátů, ať již publikovaných v oficiálních sbírkách - Rt 49/54, 59/65, 
I/66, 1/66, 13/67, 41/78, 31/79, 40/82, 36/84, 12/85, 25/88, tak i nepublikovaných, ale 
veřejně známých – např. NS ČSR sp.zn. 11 Tz 12/77, 2 Tz 2/77, 1 Tz 6/84, či Generální 
prokuratura ČSSR, FGn 510/78), popř. zahraniční úpravu. Kritika sjednocení rozhodovací 
praxe v určitém ohledu judikaturou, zvláště je-li k tomu nejvyšší soudní orgán v zemi 
zákonodárcem výslovně povolán, a to i případně stanovením jednoznačného 
(„kvantifikujícího“) kritéria, by měla vycházet ze znalosti nejen vybraných judikátů, ale též 
ze znalosti historického vývoje konkrétního institutu, starší právní úpravy, rozhodnutí 
aplikační praxe, třeba i rozporných, případně též podobných úprav zahraničních. Při výkladu 
daného pojmu (i při kritice konkrétního vykládajícího orgánu) by měly být užívány 
standardní metody výkladu. V některých směrech se mi proto zdá, že diplomant určité jevy 
kritizuje tzv. za každou cenou. Při tom určité stanovisko k výkladu relativně neurčitého 
normativního znaku skutkové podstaty trestného činu je třeba zaujmout, právě proto, aby 
právo bylo předvídatelné. Zvláště to platí u jevů, které jsou v praxi velmi časté a o nichž i 
laická veřejnost dobře ví (tak se i vžilo, že u nás je tzv. nulová tolerance k řízení 
motorových vozidel pod vlivem alkoholu a že od určité hladiny, tj. 1 promile, jde dokonce o 
trestný čin). Diplomant se také v této spojitosti ve svém výkladu mohl více zabývat vztahem 
zavinění pachatele k naplnění takového znaku, který judikatura určitým způsobem vykládá, 
otázkou, jakou musí mít pachatel o daném normativním znaku představu, jak se zohledňuje 
případný omyl apod. Řešení otázky souladnosti tzv. kazuistického pozitivismu se zásadou 
nullum crimen sine lege bez vyřešení uvedených otázek považuji za poněkud předčasné. Je 
pravdou, že zákonodárce se, zvláště v poslední době vydává cestou přebírání určitých 
hodnot, k nimž judikatura dospěla a dlouhodobě je užívala, přímo do textu právních 
předpisů (ať již jde o text zákona, jako např. v otázce výše škody nebo v § 196 odst. 1 tr. 
zákoníku, či o podzákonný předpis, jako např. nař. vlády 467/2009 Sb.). Sám diplomant 
ovšem připouští, že jít cestou kazuistické právní úpravy také není zcela nejvhodnější. Dává 
k tomu i dobrý příklad v podobě nynější zákonné úpravy zanedbání povinné výživy, u 
tohoto trestného činu také judikatura nejprve žádala alespoň 6 měsíců trvání, později, 
v reakci na zneužívání této judikatury pachateli, kteří zaplatili vždy jen 6. měsíc, připustila, 
že o 6 měsíců jít nemusí, ale tato doba se k 6 měsícům musí blížit. Dnes zákonodárce 
převzal tuto argumentaci s tím, že musí jít nejméně o 4 měsíce. Bylo by pak v rozporu se 
zásadou nullum crimen sine lege, pokud by soud postihoval i jednoznačný případ 
obcházející tento kvantifikující znak (např. pachatel zaplatí každý 4. měsíc)?  Podobně ani 
v jiných ohledech není kazuistická úprava zcela vhodná, jednak se stává nepřehlednou a 
jednak vždy hrozí riziko, že zákonodárce některý prvek z určitého výčtu neuvedl. Vždy je 
třeba najít vhodný kompromis mezi přílišnou abstrakcí a kazuističností úpravy. K tomu 
slouží právě normativní znaky, které je pak třeba také vykládat. Z výše uvedeného proto 
vyplývá, že sám s mnohými závěry diplomanta nesouhlasím, některé faktory by zasluhovaly 
hlubší rozbor, nicméně je třeba přiznat, že práce je kvalitní a nutí čtenáře k zamyšlení.  

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



standardním způsobem. Diplomant v práci nepoužíval tabulky ani grafy.  
- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant užívá spisovného jazyka. Práce v zásadě 

neobsahuje pravopisné chyby, občas lze v práci nalézt formulační nedostatky, chybné 
skloňování nebo časování, nedokončení jednotlivých vět či užití nenavazujících pojmů, což 
může vést k nepochopení celého autorova sdělení (např. třetí odstavec na str. 59). Diplomant 
se vyžívá v užívání cizích slov, často i poměrně málo užívaných (např. anteponovaný) nebo 
sice jasných, ale užívaných zpravidla v jiných vědních oborech či ve zcela odlišných 
souvislostech (např. mutagenní faktor v právu, kondenzování právního názoru), někdy 
vytváří i novotvary za pomoci cizojazyčného základu (např. zaintegrování). Očekává při 
tom také znalost čtenáře a takové hojně užívané pojmy nevykládá (či nepřekládá), což 
mnohdy ztěžuje čtení práce. V případě některých pojmů dokonce čtenáři nepomůže ani 
akademický slovník cizích slov (např. parcelát), dokonce po vyhledání příslušné odborné 
literatury lze dospět k závěru, že daný pojem sám diplomant neužívá ve zcela 
přiléhavém smyslu („parcelát“ je pojem užívaný v jazykovědě k označení jevu spočívajícího 
ve vyčlenění části věty do věty samostatné, oddělené tečkou, přičemž taková věta je závislá 
na předcházející větě řídící – např. Napsal práci. Na téma kazuistického pozitivismu. 
Neobvyklou.). 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Diplomant zpracoval zajímavé téma, byť čtenář (jako já) 
nemusí s jeho názory v mnohém souhlasit, nutí práce k zamyšlení nad předkládaným tématem. 
V některých ohledech mohl diplomant argumentaci více rozvést, zabývat se i jinými faktory. Práce 
je to ovšem netradiční, zajímavá, rozhodně nikoli běžná a standardní.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Jak by měl podle diplomanta Nejvyšší soud ČR sjednocovat judikaturu, příp. proč by mu 
tato úloha neměla být svěřena? 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1  
 

V Praze dne 4. června 2013 
 
 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 
oponent 


