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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomant si zvolil pro svou diplomovou práci jako téma trestný 
čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Kriminalita v dopravě je jednou z nejhojnějších u nás, 
zvláště to pak platí (i s ohledem na současné jeho legislativní vymezení) pro uvedený trestný čin, 
jak na to ostatně sám diplomant v úvodu upozorňuje. Tento trestný čin, jakkoliv je v praxi 
postihován zcela převážně v dopravě, má však mnohem širší legislativní vymezení, nemusí se nutně 
týkat jen dopravy. Návykové látky v silniční dopravě (i v jiných oblastech života) jsou nepochybně 
významným kriminogenním faktor, účast na silničním provozu (popř. na jiných činnostech 
popsaných ve skutkové podstatě) pod vlivem návykové látky je nebezpečná, zejména jde-li o řidiče 
dopravních prostředků, vede často k ohrožení či porušení života a zdraví, resp. cizího majetku. 
Pojednání o uvedeném trestném činu by mělo přesahovat obor trestního práva, jak diplomant 
potvrzuje, blízko má především ke správnímu trestání, je třeba poznatků i z mimoprávních odvětví, 
zejména zdravotnictví, odvětví toxikologie a psychiatrie. I z uvedených důvodů je proto zvolené 
téma vhodné ke zpracování v diplomové práci.  
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba především znalosti z oboru trestního práva hmotného i 
procesního, případně i kriminologie, kriminalistiky či dalších doprovodných věd 
kriminálních (zejm. trestní politiky), předpokladem byla i základní orientace v oboru 
zdravotnictví, odvětví toxikologie a psychiatrie, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant měl zpracovat pojednání o trestném činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky, tedy především uvést a vysvětlit jednotlivé znaky 
daného trestného činu, poukázat na výkladové problémy, případně obtíže při praktické 
aplikaci, mohl uvést kriminologické statistiky, případně též kazuistiku či vlastní 
kriminologické výzkumy, vhodné se mohlo jevit též provedení srovnání historického či 
mezinárodního,  

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

- Logická stavba práce: Diplomant rozdělil práci do 9 číslovaných kapitol, z nichž některé 
dále člení na podkapitoly. Tuto strukturu dále doplnil o nečíslovaný úvod a závěr. Úvod 
ovšem pojal poněkud netradičně, již v něm podává některé informace kriminologického rázu  
(zejména jde o statistické údaje) a velmi stručně naznačuje historický vývoj legislativní 
úpravy postihu jednání pod vlivem opojných látek ohrožujícího ostatní osoby či jejich 
majetek. Tato pojednání bohužel nezařadil do samostatné kapitoly, nevěnoval jim tak 
patřičnou pozornost, ač by to bylo záhodno (k výhradám srov. níže). V první kapitole, 



kterou nazval poněkud nepřesně „zvláštní znaky přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky“ podal výklad typových znaků uvedeného trestného činu soustředěných do základní 
skutkové podstaty. Ve druhé kapitole se zabýval otázkou protiprávnosti. Bohužel ve 
struktuře práce vynechal znaky obecné, ač právě ve spojitosti s probíraným tématem by si 
zejména otázka příčetnosti pachatele zasluhovala podrobný rozbor, stejně tak se nezabýval 
otázkou trestní odpovědnosti mladistvých. Vůbec pak neřešil možnou trestní odpovědnost 
právnické osoby za daný trestný čin. Ve třetí kapitole se zabýval okolnostmi podmiňujícími 
použití vyšší trestní sazby, čímž dokončil pojednání o typových znacích daného trestného 
činu. V kapitole 4. a 5. navázal tzv. formami trestné činnosti (účastenstvím a vývojovými 
stadii). V šesté kapitole se zabýval otázkou „konkurence“, čímž mínil otázky souběhu 
trestných činů. Podal při tom základní (a zjednodušený) výklad jím vybraných trestných 
činů, které mohou být spáchány v souběhu s probíraným trestným činem, ať jde o souběh 
jednočinný nebo vícečinný (v takovém případě mohou být ovšem spáchány prakticky 
všechny trestné činy v souběhu). Poněkud překvapivě pak vůbec neřešil otázku vyloučení 
jednočinného souběhu. Namísto toho poněkud nahodile vybral šest trestných činů, tři 
úmyslné a tři nedbalostní, které v práci představil. Ani vysvětlení, jak k uvedenému výběru 
dospěl, není uspokojivé (jde vlastně o dvě jediné věty v 3. odstavci na str. 28, z nichž druhá 
navíc vedle stylistické nedokonalosti nedává smysl, ve 4. odstavci pak zase nepřesně uvádí, 
že tyto trestné činy mají být spáchány v jednočinném souběhu, ač v případě trestného činu 
podle § 151 tr. zákoníku, který ani správně nenazývá, o tom lze pochybovat). Podobně 
nahodile a bez řádného zdůvodnění pojednal diplomant o sankcích za tento trestný čin 
v kapitole 8., v níž představil jen některé druhy sankcí (3 tresty a 1 ochranné opatření). Mezi 
kapitoly 6. a 8. poněkud neorganicky vložil pojednání o procesní otázce, a sice složitosti 
dokazování ve vztahu k některým znakům probíraného trestného činu (opět nepřesně a 
neúplně uvedeného již v názvu kapitoly). Přitom touto problematikou se zabýval již 
v pojednání o objektivní stránce, navíc o vybraných procesních otázkách spjatých 
s probíraným trestným činem jinak pojednal v kapitole 9., v níž opět se zaměřil jen na 
některé jím zvolené aspekty trestního procesu o tomto trestném činu (opět není jasné, podle 
jakého klíče je vybíral, pojednání je řazeno značně chaoticky bez jasného řádu – např. o 
odklonech obecně pojednal v rámci podkapitoly o zjednodušeném řízení, pak ale 
samostatnou podkapitolu věnoval podmíněnému zastavení trestního stíhání). Celkově lze 
strukturu práce označit za málo zdařilou, místy až chaotickou.  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Přehled použité 
literatury uvádí základní prameny pro diplomantovu práci v oboru trestní právo jako jsou 
učebnice a komentáře (ač zdaleka ne všechny – např. Vantuchův či Prouzův komentář k tr. 
zákoníku, k témuž komentář Fenyka a kol., Jelínka a kol., ze starších např. od Dolenského 
apod.). Podobně učebnice zdaleka nejsou všechny dostupné. Chybí literatura kriminologická 
a kriminalistická, která obsahuje i pojednání o trestné činnosti v dopravě, na kterou 
především (a důvodně) diplomant zaměřil svou pozornost komentář, chybějí i některé 
monografie dopravy se týkající (např. od C. H. Beck Dopravní právo, od Chmelíka a kol. 
Dopravní nehody apod.). Podobně i článků by bylo možno nalézt více. Na druhou stranu je 
třeba velmi ocenit práci s cizojazyčnými zdroji, především těmi anglicky psanými. 
Diplomant jinak dodržuje uznávaná pravidla pro citaci, v zásadě uvádí práce v souladu 
s českými normami ČSN ISO 690, resp. 690-2, byť v poznámkách pod čarou tato pravidla 
občas nerespektuje a odkaz na konkrétní pasáže díla neuvádí, problematické je též dohledání 
cizojazyčných zdrojů pro nedostatek informací. 

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantův styl psaní je naznačen již 
v samotném úvodu, do nějž diplomant zařadil poznatky jindy vtělené do samotného textu 
práce, a sice otázky kriminologické statistiky a historického vývoje právní úpravy. Z úvodu 
lze nabýt spíše dojmu, že jde o určité vytržení konkrétních poznatků z kontextu a jejich 
stručné představení bez zjevných a popsaných souvislostí. S předloženým textem je pak též 
obtížné polemizovat, jde-li o pouhou citaci zákonných ustanovení, avšak bez náležitého 
uvedení do problému a vysvětlení vztahu k tématu práce. Jde o představení pouhých 
určitých střípků ze široké škály problému. Pokud jde o konkrétní výhrady, tak např. zmiňuje 



statistiku „NSZ“ (aniž by uvedl konkrétní zdroj s možností ověření a aniž by i jen vysvětlil 
uvedenou zkratku), nevypořádává se s problémem rozdílů mezi evidencí veřejné žaloby a 
soudů, zmiňuje jen údaje k hl. m. Praze, neuvádí vztah k celkové kriminalitě apod. Jde-li o 
legislativu a její historický vývoj, není zřejmé, k jakému datu stavu právního pořádku je 
práce vlastně sepsaná (nevyplývá to z žádné pasáže práce), budeme-li však vycházet z 13. 9. 
2017, což má být datum uzavření rukopisu, lze polemizovat již se zněním poznámky č. 1 (na 
vypuštění § 37 zák. o soudech a soudcích), neboť v době odevzdání práce již byla novela 
senátem schválena, dokonce i podepsána prezidentem republiky. Není ani pravdivá následná 
teze, že z uvedeného ustanovení lze dovodit tzv. specializaci Obvodního státního 
zastupitelství pro Prahu 2 – ta vyplývá z § 9 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 
Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství 
a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. Po dalším odstavci o třech 
větách věnovaných otázkám prokazování stavu vylučujícího způsobilost k určitým 
činnostem prostřednictvím znaleckých posudků diplomant bez jakéhokoliv úvodu a 
spojitosti představil ustanovení z historických právních předpisů, s nimiž sice dále 
nepracuje, avšak vyvozuje z nich nesprávné závěry. Tak není jasné, proč si jako první vybral 
ustanovení čl. 11 Constitutio Criminalis Theresiana, v němž jsou zachyceny dnešní 
terminologií okolnosti polehčující (není tak pravdou, že by zde bylo ustanovení 
předcházející tomu dnešnímu, další ustanovení o jednání pod vlivem alkoholu 
z „Theresiany“ pominul – např. čl. 3 § 5, který uvedenému čl. 11 předchází, nicméně je zde 
řešeno opilství a nikoli „ohrožení“), proč vybral zrovna tento předpis a nikoli předpisy jemu 
předcházející (např. hrdelní soudní řád z r. 1707, který se k činům pod vlivem opojných 
látek též vyjadřuje), nadto předpis z období, kdy neplatil princip nullum crimen sine lege. 
Není ani jasné, proč pak přeskočil další dva předpisy, a sice trestní zákony z r. 1803 a 1852? 
Pokud jde o další legislativní vývoj postihu ohrožení pod vlivem návykové látky (od roku 
1961 do r. 1990 šlo tzv. opilství), představil diplomant sice znění zákona, ve velmi stručné 
poznámce k němu však z něj dovodil nesprávné poznatky, které nekorigoval nahlédnutím do 
historických učebnic či komentářů (odborná literatura i praxe uznávala, že je zapotřebí 
určité minimální ovlivnění pachatele, které bude vylučovat jeho způsobilost bezpečně 
vykonávat určité zaměstnání nebo jinou činnost – vždyť z doby existence tohoto ustanovení 
je dodnes použitelná a používaná judikatura k míře ovlivnění alkoholem, při níž je taková 
způsobilost vyloučena, jak ostatně sám diplomant dále v práci uvádí). Dále pak diplomant 
naznačil i další legislativní změny, které by ovšem v práci na téma daného trestného činu 
měly být rozebrány výrazně podrobněji. Takto by bylo možno následně polemizovat 
s většinou diplomantem předložených pasáží, diplomant mnohdy rozvláčně uvádí čtenáře do 
problému a opisuje texty učebnic k tématům nevztahujícím se bezprostředně k danému 
trestnému činu (např. v pojednání o konkurenci, vývojových stadiích či účastenství), přitom 
se dopouští zjednodušení a nepřesností, zvláště pokud přestane opisovat základní poučky 
z učebnic (tak např. v rámci kapitoly o konkurenci v prvních dvou odstavcích přepisujících 
učebnice pojednává správně o souběhu trestných činů, zatímco ve vlastním textu ve třetím 
odstavci již nesprávně píše o „sbíhajících se skutcích“, ač následně tvrdí, že bude pojednávat 
o trestných činech, které jsou nejčastěji s probíraným páchány v jednočinném souběhu (což 
navíc ani není pravda, jak již bylo uvedeno, neboť trestný čin podle § 151 tr. zákoníku 
nebývá spáchán v jednočinném, ale vícečinném souběhu s ohrožením pod vlivem návykové 
látky). Základem práce by měla být kapitola první, v níž diplomant pojednává o typových 
znacích probíraného trestného činu. Bohužel až příliš jednostranně zaměřil svou práci na 
jednu jedinou oblast, jakkoliv typickou, v níž je tento trestný čin páchán, a sice dopravu, a to 
navíc jen dopravu silniční (výjimečně zmiňuje případy z jiných druhů dopravy, např. lodní), 
dokonce ani při výkladu pojmu „zaměstnání nebo jiná činnost“ jiné příklady činností 
neuvádí, nezabývá se pak ani tím, zda i pro tyto jiné činnosti platí judikatura dovozená ve 
vztahu k silniční dopravě, a to vlastně jen k řízení motorového vozidla. Podobně velmi 
jednostranně zaměřil svou pozornost na vyloučení způsobilosti k dané činnosti vlivem 
alkoholu, ač si uvědomuje šíři pojmu návykové látky. Podobně některé poznatky ohledně 
stanovení hladiny alkoholu, při níž je vyloučena způsobilost řidiče motorového vozidla 



k jeho řízení, jsou poněkud svérázné, hájení testů dechovými analyzátory postrádá hlubší 
argumentaci fyziologickými pochody v těle člověka, jakkoliv právě v této části je práce 
nejpodrobnější a nejvíce se blíží tomu, jak by diplomová práce měla být koncipována. 
Občas se diplomant dopouští nepřesností a věcných nesprávností, např. hovoří o posuzování 
stupně nebezpečnosti činu pro společnost, ač takové stanovování jsme s trestním zákoníkem 
z roku 2009 opustili, o „neposkytnutí první pomoci řidičem dopravního prostředku“, o 
„krádeži zpronevěry“ apod. Diplomant zejména v pozdějších partiích prostor, který měl 
věnovat rozboru probírané problematiky, představení problémů, jejich řešení s představením 
kladů a záporů možných variant a odůvodněným zaujetím vlastního stanoviska, vyplňuje 
citací obsáhlých pasáží jednotlivých kazuistik, ač jejich uvedení nijak nepřispívá k výkladu. 
Uvedený prostor ubírá i vysvětlováním základních pojmů, které s tématem práce nesouvisejí 
(popř. jen vzdáleně) a jejichž znalost měl od čtenáře očekávat a při jejich stručném 
představení se dopouští dalších nepřesností a nesprávností plynoucích z neuváženého 
zjednodušení (např. pojem odklonu na více než půl straně – údajně je zapotřebí souhlasu 
obviněného, srov. však odstoupení od tr. stíhání, nadto diplomant neuvažoval o širším pojetí 
odklonu zahrnujícího vedle dohody o vině a trestu i trestní příkaz). Závěr svou stylistickou i 
obsahovou úrovní „kvalitu“ diplomové práce jen podtrhuje. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je v tomto 
směru na standardně dobré úrovni. Diplomant nezařadil do práce tabulky či grafy, což je tak 
trochu ke škodě věci (i s ohledem na vybrané téma), přitom práce na dané téma by si právě 
doplnění o statistické údaje zasloužila, stejně tak mohl v tabulkách představit základní a 
nejhojněji užívané návykové látky, kde by uvedl jednotlivé hladiny, které by podle různých 
zdrojů mohly znamenat tzv. cut-off hranici.  

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant užívá v zásadě spisovného jazyka, práce je 
v souvislých pasážích psána v zásadě srozumitelně, nicméně poněkud hojněji se vyskytují 
stylistické nedostatky či neobratná vyjádření, jednotlivé pasáže práce na sebe příliš 
nenavazují. 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Na diplomové práci je znát, že diplomant se o téma zajímá, 
zabýval se jím i v rámci studentské praxe, což je vedoucímu práce známo i z důvodu svého 
působení v justici, nicméně kvalita práce není vysoká, naopak se jedná o práci ze všech shora 
naznačených důvodů podprůměrnou, horší, byť stále ještě dostatečnou k obhájení. Ocenit je třeba 
především práci s cizojazyčnou literaturou, kterou diplomant skutečně využil. Nicméně v řadě 
ohledů je provedený rozbor nedostatečný, povrchní, téma nepodchytil v celé jeho šíři, mnohdy se 
zabýval tématy nesouvisejícími, častěji se též objevovala věcná pochybení.   
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Je možné judikatorně stanovit minimální hranice trestnosti u tzv. jiných návykových látek 
(návykové látky odlišné od alkoholu) pro dosažení tzv. stavu vylučujícího způsobilost 
v případě přečinu podle § 274 tr. zákoníku (podobně jako je tomu u alkoholu při dosažení 
koncentrace 1 promile alkoholu v krvi), o jaké hranice by případně mělo jít u nejznámějších 
tzv. jiných návykových látek, popř. proč podle Vás takové hranice není možné jednoznačně 
stanovit? 

 Platí judikatorně stanovená hranice pro vyloučení způsobilosti k řízení motorového vozidla 
obecně i pro jiné typy činností? 

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

V Praze dne 17. 9. 2017 
JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

vedoucí práce 


