
Abstrakt v českém jazyce 

Předložená rigorózní práce komplexně pojednává o jedné ze základních zásad 

trestního práva hmotného - zásady subsidiarity trestní represe, a to v rovině doktrinální, 

normativní, judiciální a komparativní. 

Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol (včetně úvodu a závěru). Po úvodu 

následuje kapitola druhá, která pojednává o ústředním pojmu ústavní teorie – demokratickém 

právním státu a jeho atributech. V této části jsou zmíněny principy právního státu a rule of 

law, v menší míře jsou pak zastoupeny principy demokratického státu.  

V kapitole třetí je učiněno o pojednání o základních zásadách trestního práva 

hmotného. Nejprve je z právně-teoretického pohledu vysvětlen pojem principu (zásady), 

formulován vztah základních zásad a funkcí trestního práva hmotného, naznačen systém 

třídění základních zásad a v této souvislosti je krátce pojednáno o základních zásadách, které 

jsou jednak ústavně podmíněny (zásada zachování právní jistoty, zásada humanismu, zásada 

přiměřenosti, zásada odpovědnosti jednotlivce vůči celku, nullum crimen sine lege) jednak 

jsou upraveny v rovině jednoduchého práva (zásada individuální odpovědnosti fyzických 

osob a zásada souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti právnických osob, zásada 

odpovědnosti za zavinění, zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce).  

Po těchto dvou introdukčních kapitolách je přistoupeno již k zásadě subsidiarity trestní 

represe. V kapitole čtvrté je načrtnut historický vývoj této zásady v dílech českých teoretiků 

(Prušák, Kallab, Milota, Miřička, Olšar, Solnař). 

 Kapitola pátá se komplexně věnuje pojmovému vymezení zásady subsidiarity trestní 

represe, kdy je postupně pojednáno o této zásadě jako o závazku pro zákonodárce, závazku 

pro aplikační praxi, relaci k základním zásadám trestního práva hmotného, k principu „ultima 

ratio“ a k pojetí trestného činu. 

Předmětem kapitoly šesté je normativní ukotvení zásady subsidiarity trestní represe, 

přičemž mimořádná pozornost je věnována legislativnímu vývoji po roce 1989 (až do přijetí 

nového trestního zákoníku) a samotnému normativnímu zakotvení a konkrétním projevům 

této zásady v tomto kodexu, zmíněny jsou též procesní souvislosti. V kapitole sedmé je 

věnována patřičná pozornost rozhodovací činnosti Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. 

V kapitole osmé učiněno zahraniční poohlédnutí (Slovensko, Spolková republika Německo a 

Anglie). 

 


