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na rigorózní práci Mgr. Milana Šimka 

 „Jednání v zaviněné nepříčetnosti“ 

 

 

 

 Předložená rigorózní práce obsahuje 126 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, jedenácti kapitol a závěru. Okruh použité literatury je mimořádně 

obsáhlý a zahrnuje i zahraniční práce. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Po formální 

stránce splňuje předložená rigorózní práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Autor si za téma své práce zvolil problematiku rozhodně netradiční, náročnou a 

velmi obtížnou na zpracování. Současně jde o problematiku aktuální, neboť je stálým 

zdrojem diskusí a úvah v odborné veřejnosti, a tedy její zpracování je přínosné. Již na 

tomto místě lze konstatovat, že se autor svého záměru zhostil poměrně dobře. 

  

 Po stručném úvodu, ve kterém autor charakterizuje zaměření a cíl své práce, se 

nejdříve na podkladě odborné literatury zabývá pojmem a klasifikací „návykových 

látek“, se zvláštním zaměřením na problematiku alkoholu. Souhlasit lze s jeho 

výhradami k používanému pojmosloví. Stručné pojednání o účincích těchto látek není 

samoúčelné, neboť má význam z hlediska dalších úvah o jejich působení na psychiku a 

chování člověka. 

 

 Historický přehled vývoje právní úpravy je zpracován přehledně a dobře 

postihuje základní vývojové mezníky, včetně jejich příčin a důsledků. 

 

 Pečlivě je zpracována rovněž kapitola o možnostech, jak posuzovat spáchání 

trestného činu ve stavu zaviněné nepříčetnosti. Kladně třeba hodnotit, že se zde autor 

neomezil na pouhý popis různých variant, ale definuje i jejich klady a zápory a provádí 

jejich vzájemné srovnání. 

 

 Jádrem práce jsou kapitoly věnované analýze trestného činu opilství a institutů 

„actio libera in causa“. Velmi pěkný je rozbor povahy trestného činu opilství 

z hlediska jeho následku a účinku, včetně konfrontace v literatuře vyslovovaných 

názorů. Záslužně se autor nevyhýbá ani komplikované otázce možných vývojových 

stadií a účasti třetích osob na analyzovaném trestném činu, jakož i okruhu skutečností, 

na které se vztahuje subjektivní stránka pachatele. Snad větší prostor mohl být 

věnován institutu „actio libera in causa“, kde v případě „actio libera in causa culposa“ 

může být samotné přivození si stavu nepříčetnosti i úmyslné. Názory a závěry, které 

zde autor vyslovuje, jsou vesměs opodstatněné a mají oporu v předkládaných 

argumentech.  



 

 

 Analýza hmotněprávních aspektů spojených se základy trestní odpovědnosti je 

pak doplněna kapitolami o sankcionování činů, spáchaných v zaviněné nepříčetnosti a 

o procesních souvislostech jejich stíhání. Záslužně se zde autor věnuje zejména 

problémům spjatým s ukládáním alternativních sankcí a se znaleckým zkoumáním 

duševního stavu obviněného. S jeho názory a závěry lze souhlasit. 

 

 Poslední kapitoly práce představují exkurz do vybraných zahraničních právních 

úprav, analýzu dostupných statistických údajů o zkoumaném jevu a hodnocení 

současné právní úpravy. Zde autor pléduje pro zařazení institutu „actio libera in causa“ 

do obecné části trestního zákoníku, což je názor obhajitelný. Poněkud diskusní je 

názor týkající se obdobného postupu v případě „rauschdeliktu“. 

 

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

stručně a výstižně formuluje své náměty de lege ferenda.  

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autor 

prokázal skutečně hlubokou znalost zkoumané problematiky a jejich širších 

souvislostí, a to nejen pokud jde o právní úpravu a relevantní judikaturu, ale rovněž 

pokud jde o literární zpracování. Nesporným kladem práce je pečlivost a svědomitost 

zpracování, velmi dobrá práce s literárními prameny a s judikaturou, jakož i 

samostatný a tvůrčí přístup autora Po formální i po obsahové stránce je předložená 

práce bezpochyby způsobilým podkladem pro obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se autor mohl vyjádřit k otázce, nakolik (pro 

případ posuzovaný jako actio libera in causa culposa) konkrétní musí být představa 

pachatele (který si zaviněně návykovou látkou přivozuje stav nepříčetnosti) o možných 

trestně relevantních následcích jeho pozdějšího jednání. Tedy k otázce, zda obecná 

představa pachatele, že požíváním návykové látky by si mohl přivodit stav 

nepříčetnosti a v tomto stavu „něco špatného udělat“, postačí pro závěr o spáchání 

trestného činu z nedbalosti. 

  

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce byl Mgr. Milanu 

Šimkovi udělen titul doktora práv.  

 

 

 

V Praze dne 6.9.2013 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

          oponent 

 
 


