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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomant zpracoval jedno z nejzajímavějších 
trestněprávních témat. Jak diplomant opakovaně zdůrazňuje, byla skutková podstata opilství 
konstruována ojedinělým způsobem, jenž do jisté míry prolamuje trestněprávní zásadu 
odpovědnosti za zavinění - nullum crimen sice culpa. Pokud je třeba se vyjadřovat k míře 
aktuálnosti, lze poukázat na skutečnost, že současné řešení tzv. Rauschdeliktu bylo do 
českého trestního zákona znovu uvedeno relativně nedávno (1992, před 1. 7. 1990 byl navíc 
jako „opilství“ označován zcela jiný trestný čin, odpovídající nynějšímu ust. § 274 TZ). Na 
dílčí změny, k nimž došlo přijetím nového trestního zákoníku, diplomant ve své práci 
vhodným způsobem upozorňuje a pozastavuje se zejména nad zpřísněním horní hranice 
trestní sazby. Za velmi aktuální lze považovat i širší problematiku odpovědnosti osob
jednajících pod vlivem návykových látek, z níž ovšem trestný čin opilství představuje jen 
určitou výseč.

2. Náročnost tématu: K zvládnutí tématu je zapotřebí nejen hlubších teoretických znalostí 
z trestního práva hmotného (včetně právně historického vývoje), ale také pochopení 
vybraných poznatků kriminologických a znalosti soudně psychiatrického pojmosloví. Autor 
tyto znalosti prokázal ve velmi uspokojivé míře. Diplomant zjevně pečlivě a s dobrým 
porozuměním prostudoval dostupnou novější literaturu. Absence cizojazyčných monografií 
či periodik je vyrovnána širokým okruhem soudních rozhodnutí, z nichž diplomant čerpal. 
Nejedná se pouze o publikovanou judikaturu vyšších soudů, ale rovněž o množství 
zajímavých prvoinstančních rozsudků, veřejnosti nedostupných. Je chvalitebné, že diplomant 
na základě těchto individuálních rozhodnutí dospěl k vlastním zobecňujícím závěrům. 
Diplomant tím prokázal dobrou schopnost syntetizovat z literárních pramenů a dílčích 
právních případů originální odborný text. 

3. Kritéria hodnocení práce:
- logická stavba práce, hloubka provedené analýzy – po formální stránce má předložená 

práce přehlednou i logickou strukturu. Autor v úvodu stručně pojednává o základních 
východiscích tématu v obecné části trestního zákoníku. Navazuje právně historickým 
výkladem o trestání osob, jež protiprávně jednaly v zaviněné nepříčetnosti. Těžištěm výkladu 
autora je podrobný rozbor jednotlivých znaků skutkové podstaty opilství podle § 360 tr. 
zákoníku. Velmi zdařilé je vylíčení rozličných přístupů právní nauky k trestnému činu 



opilství (výjimka z principu viny, pojetí jako tzv. abstraktně ohrožovacího deliktu vs. 
konkurenční teorie). Autor zde na relativně malém prostoru provádí poměrně hlubokou 
analýzu odborného problému a vhodně poukazuje na úskalí jednotlivých teoretických 
přístupů v aplikační praxi. Diplomant se dále nevyhýbá ani dílčím problémům dané 
skutkové podstaty jako je souběh s jinými trestnými činy nebo otázka trestné součinnosti. 
Podobu samostatného exkurzu, doplněného vhodně zpracovanými grafy, má kapitola 
věnovaná kriminologickým aspektům tr. činu opilství. Autor neopominul ani stručné 
srovnání s právními úpravami jiných středoevropských zemí. Výklad je vhodně provázán a 
působí dojmem homogenního celku.

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autor metodologicky 
správně pracuje s poznámkovým aparátem a citacemi. Co se týče okruhu použité literatury, 
nelze diplomantovi v rámci hodnocení spravedlivě vytýkat jistou poplatnost mimořádně 
podrobným a fundovaným studiím Jiřího Říhy, neboť jiní čeští autoři se tématem a 
příbuznými tématy ve srovnatelném rozsahu dosud nezabývali. Z hlediska didaktického 
účelu diplomové práce by ovšem bylo vhodnější, kdyby autor výslovně zohlednil např. 
některé německé či slovenské učebnice a komentáře k příslušnému cizímu zákonu. K použití 
kasuistik ze soudních rozhodnutí viz výše. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - bez připomínek, text o kriminologických aspektech je 
vhodně doplněn grafem a tabulkou.

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá.

4. Případné další vyjádření k práci: Je třeba vyzdvihnout, že posuzovaná práce není pouhou 
kompilací. Autor velmi zdařile diskutuje otázky trestání zaviněně nepříčetných. S velkou důkladností 
přistupuje k řešení klíčového problému zavinění pachatele tr. činu opilství ve vztahu  k tzv.
kvazideliktu. Současná právní úprava je dle autora v rozporu s obecně přijímanou abstraktně
ohrožovací teorií, jež spáchaný kvazidelikt považuje za pouhou objektivní podmínku trestnosti 
pachatele za to, že se zaviněně uvedl do nebezpečného stavu nepříčetnosti. Dle názoru diplomanta 
je třeba po vzoru tzv. zprostředkující teorie dovodit zavinění pachatele i ve vztahu ke kvazideliktu, a 
to z povědomí každého o vlivu stavu nepříčetnosti na chování člověka. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Navrhuji, aby diplomant při ústní obhajobě 
shrnul své výhrady k ukládání sankcí za trestný čin opilství podle platného trestního zákona. Mělo 
by de lege ferenda smysl vztáhnout princip Rauschdeliktu pouze na závažnější kategorii kvazideliktů 
(např. zvlášť závažné zločiny) a u ostatních se vrátit k principu plné odpovědnosti? 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

V Praze dne 19. listopadu 2012
                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.

oponent diplomové práce    




