
Resumé 

 Moje diplomová práce se zabývá problémy trestů u trestných činů v silniční dopravě. 

Jedná se o téma, které je v současnosti předmětem celospolečenského diskurzu, neboť relativně 

vysoký počet tragických dopravních nehod vyvolává potřebu nalézt možná řešení anomie na 

českých silnicích. Mezi taková možná řešení se řadí i proporcionální využití trestní represe. 

Cílem této práce je rozbor jednotlivých trestů, které připadají v úvahu u trestných činů v silniční 

dopravě, a jejich následné zhodnocení jak de lege lata, tak i de lege ferenda. 

V první části této práce nejprve obecně definuji jednotlivé druhy dopravy a jejich právní 

úpravu, neboť není možné zkoumat pouze část systému bez znalosti celku. Dále definuji trestný 

čin v silniční dopravě a řeším problém, které skutkové podstaty lze zařadit mezi trestné činy 

v silniční dopravě. Vycházím ze spíše restriktivního pojetí trestných činů v silniční dopravě, 

přičemž nad rámec restriktivního pojetí do mého výčtu přibyl trestný čin obecného ohrožení 

podle § 272 TZ a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. Následně 

pak rozebírám jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, dávám je do souvislosti s praxí a 

judikaturou. 

Ve druhé části se pak věnuji pachateli trestného činu v silniční dopravě. Specifikem této 

trestné činnosti je množství pachatelů, kteří nejsou příslušníky klasické kriminální populace, a 

spáchání trestného činu je v jejich podání spíše exces. Neopomíjím však některé specifické typy 

pachatelů, jako jsou tzv. piráti silnic a notoričtí pachatelé trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání. 

Ve stěžejní části této práce pak nejprve zkoumám samotný pojem trest, zkoumám různé 

teoretické přístupy k nim, s akcentem na teorii restorativní justice, která je vůdčí ideou tzv. 

alternativních trestů. Dále se zaobírám ukládáním trestů dle platné právní úpravy a systémem 

trestů. Následně pak poskytuji taxativní výčet trestů aplikovatelných na pachatele trestných 

činů v silniční dopravě. Soustřeďuji se na problémy, které jejich aplikační praxe přináší a 

následně navrhuji některé možné změny de lege ferenda. 

Ve čtvrté části se věnuji odklonům v trestním řízení, které jsou, ač se jedná o prostředky 

práva procesního, integrální součástí trestněprávní represe, neboť mají povahu sankčních 

opatření a za splnění zákonem stanovených podmínek mohou tresty plně nahradit. 

V závěru pak shrnuji svá doporučení de lege ferenda pro jednotlivé druhy trestů a současně 

definuji hlubší, systémové problémy u trestů za trestné činy v silniční dopravě. 


