
1 

 

Posudek konzultanta 

na rigorózní práci Mgr. Milana Šimka  

Jednání v zaviněné nepříčetnosti 

 

 

I. Autor si vybral ke zpracování téma důležité, v literatuře, nauce i praxi nedořešené, 

nejednotně pojímané a stále problematické, totiž otázku trestní odpovědnosti za činy spáchané 

v zaviněné nepříčetnosti pod vlivem návykové látky. Jde o jeden ze stálých problémů základů 

trestní odpovědnosti. 

Autor správně v úvodu uvádí, že jde o otázku, za jakých předpokladů můžeme pachateli 

klást za vinu jeho jednání, za jakých předpokladů mu můžeme jeho jednání vyčítat, resp. za 

jakých předpokladů, pokud jde o duševní schopnosti, může být pachatelem trestného činu. 

Tyto otázky se dostávají do popředí zejména u pachatelů, kteří si svou nepříčetnost zavinili 

sami. Jde o otázku zásadního teoretického významu, bez ohledu na to, že počet osob 

odsouzených za trestný čin opilství dosahuje jen necelá dvě promile z celkového počtu 

odsouzených osob. 

Zvolené téma je tedy nesporně aktuální a společensky významné.  

Rigorózní práce sestává z úvodu, jedenácti kapitol dále podrobněji strukturovaných a 

závěru. Uspořádání látky je rozumné a vyjadřuje zřejmý zájem autora podat vyčerpávající 

informaci o tématu, který je předmětem jeho rigorózní práce. 

Autor postupně pojednává o pojmoslovných otázkách (vymezení pojmu návyková látka, 

dělení návykových látek, účinky návykových látek), posléze seznamuje čtenáře s vývojem 

právní úpravy za činy spáchané v zaviněné nepříčetnosti, rozebírá skutkovou podstatu 

trestného činu opilství, zabývá se případy actio libera in causa i trestáním opilství. 

V závěrečných kapitolách rozebírá některé procesní otázky, seznamuje čtenáře s vybranými 

cizozemskými právními úpravami a uvádí úvahy de lege ferenda. 

Práce vychází z velmi širokého okruhu odborných literárních pramenů. Z obsahu práce 

vyplývá, že se rigorozant s prameny, které v práci cituje, skutečně důkladně seznámil. Použité 

prameny jsou správně rozděleny na monografie, články a internetové zdroje. pro ilustraci 

uvádí rigorozant v práci i příklady z praxe (např. na str. 66). 

Práce prošla pečlivou technickou redakcí a autor ji napsal v živém, čtivém stylu. 
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II. Autorův výklad je důkladný, analýza problémů podrobná, detaily jsou vždy funkční a 

nejeví se jako nadbytečné. 

Největším přínosem prvé části práce je rozbor pojmu nepříčetnosti a znaků skutkové 

podstaty trestného činu opilství. 

Obsahem samostatné páté kapitoly je důkladný rozbor zvláštní trestněprávní konstrukce 

nazývané „actio libera in causa“. Autor se zabývá oběma jejími formami, tj. úmyslnou i 

nedbalostní. Široce čerpá z  literatury, která tradičně bývá bohatým zdrojem poznání.  

Čtvrtá kapitola rigorózní práce pojednává o trestném činu opilství podle § 201a tr. zákona. 

Autor se tímto trestným činem zabývá zevrubně, počínaje terminologickými otázkami. V této 

spojitosti správně poukazuje, že již samotný název trestného činu – opilství není přesný. 

Jakkoli většinový názor na povahu tohoto trestného činu je, že se jedná o abstraktní 

ohrožovací trestný čin, soudím, že lépe vystihuje tento delikt charakteristika, že se jedná o 

atypický trestný čin, který dost dobře nelze do nějakého členění zařadit. Ostatně výstižnější se 

mi jeví hovořit o vzdáleném nebo bezprostředním nebezpečí, než o abstraktním nebo 

konkrétním.  

Pro svoji zvláštní povahu je trestný čin opilství řazen mezi tzv. vlastnoruční delikty. 

S tímto zařazením souhlasím. 

Závěry, které rigorosant uvádí na str. 1321 považuji za správné, odůvodněné i snadno 

uskutečnitelné. Zejména je třeba připomenout, že trestní sazba za trestný čin opilství byla 

zvýšena v novém trestním zákoníku z roku 2009 na deset let odnětí svobody, což je třeba 

považovat za nesprávné a bylo by žádoucí uvažovat o jejím snížení. 

 

III. Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Milana Šimka splňuje všechny předpoklady 

k ústní obhajobě. Jde o ucelené zpracování daného tématu na vysoké odborné i literární 

úrovni. Uchazeč prokázal schopnost teoretického myšlení, práce má tvůrčí charakter a přináší 

nové poznatky. 

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se uchazeč vyjádřil k otázce: 

Nepříčetný a zmenšeně příčetný mladistvý pachatel. 

Možnosti zdokonalení české právní úpravy trestného činu opilství podle § 201a tr. zák. 

 

 

 

V Praze 3. září 2013                                                           Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 



3 

 

 


