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1. Aktuálnost tématu: 

Omylu v trestním právu nebyla v české trestněprávní literatuře po dlouhou dobu 

věnována náležitá pozornost. Větší zájem o tuto problematiku lze zaznamenat až ve spojitosti 

s novým trestním zákoníkem, který výslovně upravil některé otázky významné pro její řešení 

v praxi. Přesto v některým směrech není problematika omylu stále dostatečně vyjasněna a 

čeká na své hlubší propracování. Se zřetelem k tomu je téma diplomové práce nepochybně 

velmi aktuální. 

  

2. Náročnost tématu: 

Téma klade velké nároky na teoretické zvládnutí základů trestní odpovědnosti, 

zejména otázek souvisejících s konstrukcí viny a zavinění v trestním právu. Vzhledem 

k tomu, že na řešení některých otázek týkajících se omylu existují názorové rozdíly, vyžaduje 

práce důkladné studium dostupné odborné literatury. Ke kvalifikovanému posouzení 

problematiky je potřebné se zabývat i tím, zda, a případně jak, se různá teoretická řešení 

těchto problémů promítají do aplikační praxe. Má-li být práce přínosná, je žádoucí 

přihlédnout i k zahraničním přístupům uplatňovaným při řešení dané problematiky. Je třeba 

konstatovat, že diplomantce se nepodařilo ve všech naznačených směrech dosáhnout zcela 

uspokojivého výsledku.    

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je, jak diplomantka uvádí na str. 6 a 55 práce, ukázat, jaký je význam 

problematiky omylu v trestním právu a jak je tato problematika provázána s dalšími instituty 

trestního práva. Vzhledem ke složitosti zkoumané problematiky je možno tento poněkud 

skromný cíl práce považovat za vyhovující. 

Práce je přehledně uspořádána. Její první tři kapitoly jsou orientovány na objasnění 

základních pojmů a institutů, které mají spojitost s problematikou omylu (otázku 

přičitatelnosti, viny, zavinění a jeho forem, problematiku vývojových stadií a okolností 

vylučujících protiprávnost). Těžiště práce je v kapitole čtvrté, v níž jsou rozebírány jednotlivé 

druhy omylu a z nich plynoucí důsledky pro trestní odpovědnost pachatele. Pátá kapitola 

obsahuje stručný popis vybraných judikátů zabývajících se otázkami omylu. V závěru práce je 

pak stručně rekapitulován její obsah. 

 I když práce vychází z celkem vhodně zvolené systematiky, je její obsah poněkud 

nevyvážený. Zatímco výkladu pojmů je věnováno téměř 40 procent z celkové plochy textu 

(str. 6 až 25), rozbor vlastní problematiky omylu je proveden na ploše jen nepatrně větší (str. 

26 až 49). Do výkladu institutů, jako jsou vývojová stadia trestného činu a okolnosti 

vylučující protiprávnost, se nijak nepromítá souvislost s případy omylu. Tento výklad je sám 

o sobě v řadě směrů povrchní a zjednodušený a proto ho v podané formě považuji za 

zbytečný. Vlastní rozbor problematiky omylu je na řadě míst příliš stručný a tudíž s obtížemi 

pochopitelný. Výběr z judikatury je sice zajímavý, ale postrádám tu jeho autorčino hodnocení. 

 Po metodologické stránce se práce opírá téměř výlučně o studium tuzemské  literatury 

a v omezené míře též o tuzemskou judikaturu. 



Práci lze vytknout celou řadu konkrétních pochybení a nedostatků, z nichž jmenovitě 

uvádím tyto: 

str. 8 – chybně uvedena konstrukce pojmu trestného činu (znaky skutkové podstaty 

jsou tu nesprávně označeny jako obecné znaky trestného činu), 

str. 9 – subjektivní stránka se znakem zavinění vždy nevyčerpává, 

str. 10 – formou přípravy je „společné srocení“? 

str. 13 – problematika přičitatelnosti by si zasloužila podrobnější rozvedení, 

str. 15 – zavinění se nemusí vztahovat na protiprávnost? 

str. 19 – eventuální úmysl je dalším pojmem vedle nepřímého úmyslu? 

str. 19 – problém lhostejnosti by si zasloužil důkladnější rozbor, 

str. 21 – u vědomé nedbalosti přece nestačí spoléhání na pouhou šťastnou náhodu, 

str. 22 – nejde o vhodný příklad ilustrující nevědomou nedbalost, 

str. 25 – chybí některé limity přípustného rizika, 

str. 31 – v případě obecných přitěžujících okolností není na místě hovořit o použití 

vyšší trestní sazby, 

str. 38 – dolus generalis a názory na jeho pojetí by měly být rozebrány podrobněji. 

   

Nedostatky lze práci vytknout i po stránce stylistické (viz např. poslední větu na str. 12 

nebo nevhodnou formulaci u příkladu na str. 24 – „pokud mě někdo napadne, můžu ho 

v obraně praštit třeba tyčí“aj.). Práce obsahuje také gramatická a písařská pochybení. 

   

4. Otázka k obhajobě:  

 

Omyl o protiprávnosti a omyl o trestnosti činu – jejich rozlišení a význam. 

  

5. Práci ještě doporučuji k obhajobě.  

   

6. Navržený kvalifikační stupeň: dobře (za podmínky úspěšného průběhu obhajoby) 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 24. 9. 2016 

        

 

 

 


