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Posudek konzultanta 

 

na rigorózní práci Mgr. Tomáše Prázdného  

Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na oprávněné použití zbraně 

 

 

I.  

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou takové okolnosti, které pachatele činu, který by 

jinak, za jiných okolností byl trestným činem, ospravedlňují. Jeho jednání není trestným 

činem, schází tu protiprávnost i nebezpečnost pro společnost. Okolnosti vylučující 

protiprávnost náleží k základním institutům trestního práva hmotného. Jedná se o základní 

otázky spjaté s právní odpovědností, zejména se základy odpovědnosti trestní. 

Zvláště ty instituty, které odpovídají současným ustanovením o nutné obraně a krajní 

nouzi, jsou známé již z dávné historie.
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Jednou z okolností vylučujících protiprávnost je oprávněné použití zbraně upravené 

v ustanovení § 32 trestního zákoníku lakonickou větou: „Trestný čin nespáchá, kdo použije 

zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem“. Oprávněné použití zbraně jako 

okolnost vylučující protiprávnost podle mých poznatků nebývá častým předmětem různých 

kvalifikačních prací, a proto zpracování tohoto tématu považuji za novátorské a správné. 

Rigorózní práce Mgr. Tomáše Prázdného je tedy věnována aktuálnímu, ambiciosnímu a 

společensky významnému tématu.  

Autor rozdělil práci do úvodu, osmi kapitol, zpravidla dále strukturovaných, a závěru.  

Postupně pojednává o obecných otázkách protiprávnosti a okolností vylučujících 

protiprávnost včetně historického vývoje uvedených institutů (kapitola 2), o jednotlivých 

okolnostech vylučujících protiprávnost – krajní nouzi, nutné obraně, svolení poškozeného, 

přípustném riziku a samozřejmě o oprávněném použití zbraně (kapitola sedmá), která je 

obsahově nejbohatší. Komparaci s vybranými právními úpravami a návrhy de lege ferenda 

jsou obsahem osmé a deváté kapitoly. V závěru autor sumarizuje poznatky, ke kterým dospěl 

ve své rigorózní práci. 

Osnovu práce považuji v zásadě za logickou, jednotlivé části práce na sebe vhodně 

navazují. 

                                                 
1
 Srov. například Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století, Praha: Universita Karlova, 1979, s. 22 

a násl.  
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Autor zpracoval práci na podkladě dostatečného počtu odborných literárních pramenů 

českých, slovenských, respektive československých, s kterými kreativně pracoval. V seznamu 

použité literatury uvádí i zahraniční prameny, což práci zhodnocuje.  

Kandidát ve své práci správně a v dostatečné míře použil publikovanou judikaturu 

obecných soudů i Ústavního soudu. 

Práce je napsána živým čtivým stylem a vyniká pečlivou technickou redakcí. 

 

 

II.  

Autor použil ke zpracování metodu právně dogmatickou – rozebírá jednotlivé pojmy a 

instituty a pochopitelně největší pozornost věnuje použití zbraně, konkrétně palné zbraně 

v civilním sektoru. Komparací s právními úpravami ve Velké Británii a USA, které 

představují zjednodušeně řečeno dva konce úsečky, je česká právní úprava někde uprostřed, 

představuje vhodný kompromis mezi dvěma extrémy a podle názoru autora (str. 107) jde o 

správnou cestu.  

Kandidát přináší ve své práci  množství faktografických údajů, zejména o platné právní 

úpravě trestní i mimotrestní. Pro výklad příslušného ustanovení § 32 tr. zák. je nezbytný 

podrobný výklad právních předpisů upravujících držení palné zbraně, což je zákon č. 

119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Jeho výklad je dostatečně podrobný i obecně 

srozumitelný. Práce neobsahuje věcné chyby a nedostatky. 

V návrzích de lege ferenda, kterými autor uzavírá svoji práci, autor pléduje pro zpřísnění 

posuzování zdravotní způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu včetně povinného 

psychologického vyšetření, které by mělo být povinné v každém případě. Tento závěr 

rigorozant ilustruje aktuálním případem z kauzy v Uherském Brodě, kde 24. 2. 2015 muž se 

dvěma palnými zbraněmi začal pálit po poškozených a usmrtil tak osm lidí i sebe. Obě palné 

zbraně držel legálně a několik měsíců před incidentem mu dokonce prodloužili platnost 

zbrojního průkazu. Vyšetřující lékař ho neposlal na psychologické vyšetření, a proto nebylo 

možné zjistit, zda muž trpí vážnými psychickými problémy.  

 

III. 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Tomáše Prázdného je velmi solidním zpracováním 

daného tématu a plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu.  
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Při ústní obhajobě doporučuji, aby se kandidát vyjádřil k  uvedeným námětům de lege 

ferenda obsaženým v předložené rigorózní práci směřujícím ke zdokonalení legislativní 

úpravy (trestní i mimotrestní). 

Dále doporučuji zabývat se otázkou, zda je možná nutná obrana proti vyprovokovanému 

útoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 2. července 2015                              Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                       konzultant 

 

 

 


