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1. Aktuálnost (novost) tématu: Trestný čin neposkytnutí pomoci je u nás tradičním trestným činem v téměř 
neměnné podobě od roku 1950, přesto jeho užití či neužití s ohledem na odpovědnost za výsledečné trestné 
činy proti životu a zdraví přináší řadu praktických problémů s ohledem zvláštnosti toho kterého konkrétního 
případu. Tak v poslední době vzbudil pozornost případ řidiče, který sice nezavinil dopravní nehodu, ale její 
těžce zraněnou oběť odvezl z dosahu možné pomoci ze strachu před možnou odpovědností za dopravní 
nehodu. V médiích, ale i v teorii vzbudil tento případ i jeho řešení českými soudy nebývalou pozornost. 
Obtížně uchopitelné i pro teorii je též porušení jak obecné, tak i zvláštní odpovědnosti konat, zvláště pak 
v případech, kdy výsledek v podobě poruchy byl zamýšlen, ale nenastal. Jde tedy o téma stále aktuální a 
vhodné ke zpracování v diplomové práci. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti především z oboru trestního práva hmotného, případně i 
dalších doprovodných věd kriminálních, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka se měla zabývat současnou právní úpravou a její 
aplikací v soudní praxi, 

- použité metody – odpovídající tématu. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomantka rozdělila práci do dvou základních částí, které doplnila o úvod 
a závěr. Uvedené části pak blíže členila do podkapitol. Nejprve se v části 1. věnovala teoretickému 
pojednání o trestném činu neposkytnutí pomoci. Do této kapitoly (jaksi mimo její souhrnný název) 
zařadila obecné pojednání o obecné a zvláštní povinnosti konat, dále se věnovala vývojovému stadiu 
trestného činu neposkytnutí pomoci, ač dosud nevymezila jeho znaky (obvykle pojednání o 
vývojovém stadiu následuje po představení znaků toho kterého trestného činu, neboť jde o 
ustanovení rozšiřující dosah ustanovení uvedeného ve zvláštní části), dále speciální podkapitolu 
věnovala pojmu potřebná pomoc jako jednomu ze znaků trestného činu neposkytnutí pomoci (čímž 
toto pojednání poněkud vytrhla z rozboru znaků skutkové podstaty, který provedla až následně v 
podkapitole 1.6. Poté se věnovala otázkám souběhu s jinými trestnými činy, pak otázkám zániku 
trestní odpovědnosti. Teprve poté nám představuje současnou právní úpravu tří trestných činů 
neposkytnutí pomoci, za níž následuje historický vývoj od r. 1950. Skladba první kapitoly se tak 
nezdá být nejšťastnější, a to jak pokud jde o jednotlivá témata podkapitol, tak i pokud jde o jejich 
pořadí. Ve druhé kapitole má být podle názvu jádro práce, zde diplomantka rozebírá dosavadní 
publikovanou judikaturu k trestným činům neposkytnutí pomoci. I tuto kapitolu dále člení do 
podkapitol, v nichž soustředí judikáty ke stejným otázkám (obecná a zvláštní povinnost konat, 
pokus, potřebná pomoc, souběh, řidič dopravního prostředku), zvláštní podkapitolu věnuje již shora 
zmíněnému mediálně známému případu. Tuto strukturu s ohledem na omezený počet publikovaných 
případů lze považovat za relativně zdařilou.  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Autorka cituje z cizích prací 
standardním způsobem. Přehled použité literatury je však poměrně chudý, obsahuje prakticky jen 



základní literaturu v podobě základních současných učebnic a komentářů, které zdaleka neuvádí 
všechny (např. chybí komentář Fenykův, Vantuchův etc.), z odborných článků uvádí toliko dva (ač 
např. Kučera, jehož jeden článek uvádí, v poslední době publikoval na stránkách Trestněprávní revue 
několik článků na téma omisivních deliktů). Cizozemskou literaturu neuvádí vůbec. Při citaci jinak 
dodržuje jednotný formát ve smyslu ČSN ISO 690, resp. 690-2.  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantka se nejprve věnovala popisu 
trestných činů neposkytnutí pomoci, byť nejde o základ práce, je daný rozbor nezbytný pro další 
polemiku. Bohužel řadu otázek by bylo dobré rozebrat výrazně podrobněji, některé rozbory jsou 
přinejmenším zavádějící, v některých pasážích je argumentace poněkud zmatená, někde se dokonce 
dopouští věcných chyb. To je např. případ výkladu porušení současné obecné i zvláštní povinnosti 
konat lékařem během služby, přičemž takové porušení nevedlo k výsledku v podobě poruchového 
následku, kde diplomantka zcela nepřípadně uvádí, že pokusu je imanentní jednání ve formě konání. 
To nepochybně není pravda, což v jiných pasážích práce diplomantka potvrzuje tím, že uznává 
trestnost dokonce i pokusu pravých omisivních deliktů, který se připouští spíše výjimečně, jde-li o 
pokus tzv. nezpůsobilý – k tomu lze jen uvést, že by bylo možno si představit i situace jiné, kdy by 
nešlo o pokus tzv. nezpůsobilý, přesto by o pokus neposkytnutí pomoci šlo (např. pachatel by při 
útěku byl zadržen kolemjdoucím, čímž by mu bylo znemožněno jak poskytnout pomoc, tak i ji 
neposkytnout). To ale samozřejmě nic nemění na trestnosti pokusu tzv. nepravých omisivních 
deliktů. Závěry diplomantky tak vycházejí v tomto ohledu z nesprávné (a ničím nepodložené) teze, 
což se pak projevuje i na její argumentaci a výsledku, k němuž dospívá. Podobně poněkud zmatené 
jsou její výklady týkající se skutku, souběhu trestných činů, resp. jejich vyloučení, kde opět značně 
zjednodušuje, což vede k nesprávným závěrům, nadto zaměňuje případy vyloučení z důvodu 
subisdiarity za případy tzv. zákonem předpokládané konzumpce (ostatně vůbec její vyjádření, že 
jednočinný souběh je vyloučen z důvodu trestného činu tzv. pokračujícího, trvajícího či hromadného, 
nebo pro opilství, je poněkud pochybný, když v těchto případech jde o skutek jediný, který navíc 
v určitých případech může a nemusí naplňovat znaky více trestných činů – např. v pokračování 
páchaná krádež vloupáním do bytů naplňující znaky trestného činu krádeže a porušování domovní 
svobody, příp. i poškozování cizí věci). Naopak z druhé kapitoly je třeba ocenit např. rozbor případu 
v podkapitole 2.1.2, jakož i argumentaci novou civilněprávní úpravou vztahů osob žijících v tzv. 
rodinné domácnosti. Jinak rozbor situací a polemika u některých soudních rozhodnutí je poněkud 
povrchní, případně vůbec chybí, což je škoda, protože potenciál zde byl poměrně značný. Především 
je zklamáním rozbor mediálně sledovaného případu v podkapitole 2.6, kde bych očekával nejen 
citaci názoru prof. Kratochvíla z jeho učebnice, ale především vlastní rozbor toho, kdy jde o konání a 
kdy o opominutí, což je základem celého sporu. Diplomantka se tomuto prakticky nijak nevěnovala, 
neučinila rozbor případů konání a opominutí, neargumentovala ve prospěch jedné či druhé verze, zda 
jde o opominutí, odvíjela jen od toho, zda byla či nebyla porušena zvláštní povinnost konat, a to 
z důvodu ingerence. Zde bývala mohla čerpat inspiraci i ze zahraničních prací, zejména 
z německých, o to se ale ani nepokusila. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna standardním 
způsobem. Grafy či tabulky diplomantka nevyužívala. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka užívá spisovného jazyka, práce je psána čtivě, v práci 
se však na více místech objevují překlepy, větné členy v nesprávné podobě (pádu či osobě), objevují 
se i gramatické chyby (např. soudy rozhodli, vyplívají apod.). 

 
4. Případné další vyjádření k práci: I přes shora uvedené výtky je patrné, že se diplomantka seznámila se 
základní judikaturou k danému tématu, provedla její rozbor, je si vědoma některých sporných momentů, byť 
v některých ohledech nepronikla do hloubky daného problému.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Rozebrat formy jednání – konání a opomenutí s rozborem, zda lze vraždit i využitím přírodních sil a 
zákonů, aniž by sám pachatel bezprostředně působil na svoji oběť.  

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 2-3  
 

V Praze dne 14. září 2014 
JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

vedoucí práce 


