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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Celkově téma okolností vylučující trestnost, jak tuto oblast disertant nazývá (dále též jen 

„OVT“), je tradiční, přesto stálé téma trestněprávní vědy, i když takto je pojímáno hlavně 

v zahraniční (srov. zejména anglický pojem defences). Tradiční české paradigma 

trestného činu vychází z ústředního pojmu skutkové podstaty, v němž a okolo nějž jsou 

uspořádány znaky trestného činu. Do rámce skutkové podstaty jsou řazeny i ty negativní 

znaky trestného činu, které jsou v systémech jiných zemí kladeny mimo ní (např. pod 

pojem viny). Neobvyklý je disertantův nomologický přístup k tématu, který zčásti 

navazuje na dílo českých normativistů (jmenováni jsou Kallab a Olšar) a starší i pozdější 

práce Solnařovy. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, 

vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Pojem okolností vylučujících trestnost v českém prostředí vyžaduje bližší specifikaci, 

protože není v teorii jednotně uchopeno. Disertant sám poukazuje na to, že ve vlastním 

smyslu slova jde o pojem poměrně široký a rozděluje jej do různých úrovní podle 

obecnosti (OVT v různě širokém smyslu). Podle toho kategorizuje jednotlivé okolnosti 

vylučující trestnost. Pracuje zejména s nejnižší úrovní („OVT v nejužším smyslu“), do 

níž řadí případy, kdy krajní nouze a nutná obrana nevylučují protiprávnost, ale trestnost 

(trestní odpovědnost). 

Nejednotnost, s jakou je v českém právu používána zejména dvojice hlavních pojmů 

trestnosti a protiprávnosti, vyžaduje vybudování jednotné terminologie, bez níž by 

zkoumání okolností je vylučujících nebylo v racionálním diskursu možné. Disertant se 

v první části práce dost podrobně a přesvědčivě vypořádává s různými vyskytujícími se i 

teoretickými významy těchto pojmů. Výsledkem, s nímž pracuje v dalších částech práce, 

je formální trestnost a formální protiprávnost v objektivním smyslu. První část práce se 

jeví teoreticky nejnáročnější, vyžadující argumentaci na různých úrovních obecnosti, 

srovnávání různých přístupů a teorií, které nemají jednotný základ. Hlavními metodami, 

které dizertant užívá, jsou metody juristické – analyticko-syntetické se zaměřením na 

normativní aspekty (to se nejvíce projevuje na koncepci tvz. primárních a sekundárních 

norem, z nichž je složeno konečné trestněprávní pravidlo). Aplikováno je i historické a 

zahraniční srovnání (metody komparatistické). Při zkoumání otázek materiální 

protiprávnosti (trestnosti) nechybí ani úvahy právně-sociologické či právně-filozofické 

(otázky společenských právem chráněných hodnot chráněných a filozofické koncepce 

materiální protiprávnosti a trestnosti). 

Druhá část má povahu k první části, kdy je pojmosloví disertantem vytvořené v první 

části používáno na rozčlenění negativních znaků trestného činu. 
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V třetí části jsou též aplikovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a protiprávnosti 

vypracované v první části. Analyticko-syntetický přístup je zachován i zde, byť podíl 

sociálně-právních (kriminologických) argumentů je vyšší. To vyplývá z toho, že se v této 

části argumentace pohybuje už na úrovni jednotlivých možných aplikací institutů krajní 

nouze a nutné obrany. 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna v úvod, tři obsahové části a závěr. Struktura je vystavěna logicky. 

První část má převážně teoretický charakter, zabývá se obecnými otázkami trestního 

práva platnými pro celý text disertační práce – trestností, trestní odpovědností, 

protiprávností a postavením protiprávnosti v systému znaků trestného činu při rozlišení 

znaků trestného činu. 

Druhá část je věnována okolnostem vylučujícím trestnost a jejich taxonomii, přičemž 

disertant zdůrazňuje zejména rozčlenění na OVT objektivní (in rem), které od počátku 

negují trestnost celého činu a tedy i pro účastníky, a subjektivní (in personam), jejichž 

působnost je omezena individuální trestní odpovědnost. 

Třetí část se výběrově vyjadřuje k některým sporným otázkám nutné obrany a krajní 

nouze, vztahujícím se k jejich pojetí jako okolností vylučujících protiprávnost (OVT 

v objektivním smyslu) a případů, kdy by neměly vylučovat protiprávnost (kdy by mělo jít 

o OVT v subjektivním smyslu). Pojednána i některá témata další, u nichž se dá souvislost 

s otázkou hlavní spíše odtušit (otázky přiměřenosti nutné obrany a doktríny „můj dům 

můj hrad“). 

Závěr shrnuje poznatky učiněné v průběhu disertační práce. 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce 

odpovídajícím způsobem zpracován 

K tématu OVT lze přistoupit z několika různých směrů. Disertantův přístup ukazuje jeho 

schopnost logického uvažování a argumentace na několika úrovních obecnosti. Své 

závěry náležitě a přesvědčivě zdůvodňuje. Adekvátně se vypořádává s existujícími i 

nabízejícími se protiargumenty. Disertant si vytkl cíl identifikovat povahu OVT v českém 

trestním právu, specificky nutné obrany a krajní nouze, a to s poukazem na situace, kdy 

se chovají jako subjektivní OVT. Tento záměr byl dosažen, zejména u krajní nouze, kdy 

bylo přesvědčivě poukázáno na nepřijatelné důsledky jejího paušálního pojetí jako 

okolnosti vylučující protiprávnost s důsledky vyloučení trestní odpovědnosti, náhrady 

škody, jakož i přípustnosti odvracení jednání v krajní nouzi za podmínek nutné obrany. U 

nutné obrany disertant nezjistil, že by v platném právu existovaly případy, kdy by bylo 

třeba na základě pozitivněprávních argumentů dovozovat nepřijatelnost pojetí nutné 

obrany jako okolnosti vždy vylučující protiprávnost (v platném českém právu není 

normován omluvný exces). Některá zpracovaná témata mají vztah k hlavní otázce práce 

nepřímý (např. otázka dovolené míry nutné obrany), kdy by bylo možno uvažovat, že 

relativně široké meze nutné obrany by mohly zdůvodňovat rozdělení institutu na 

objektivní (vylučující protiprávnost) a subjektivní část (vylučující trestní odpovědnost, 

ale nikoli protiprávnost). 
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5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn, byly identifikovány okolnosti 

vylučující trestnost v objektivním a subjektivním smyslu, 

zejména ve vztahu ke krajní nouzi. Nutná obrana byla 

shledána v souladu s panující českou teorií jako okolnost 

vylučující protiprávnost, bez případů, kdy by měla mít 

toliko subjektivní charakter a protiprávnost nevylučovala. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Přístup disertanta k tématu je svébytný a obsahuje některé 

netradiční úvahy. Práce se zdroji se jeví adekvátní, zdroje 

jsou označeny. I s ohledem na to, jsem neshledal, že by 

v některé části byla práce plagiátem. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Seznam použitých zdrojů je četný, obsahuje předpisy, 

judikaturu a literaturu z různých jazykových oblastí 

(zejména německé, anglické, polské). Lze shrnout, že 

dizertant projevil schopnost analýzy dostupných pramenů 

i potřebné syntézy získaných poznatků. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá tématu, tabulky ani grafy nejsou 

obsaženy, což ani s ohledem na volbu tématu a jeho 

metodické zpracování nelze očekávat. 

Jazyková a stylistická 

úroveň 

Jazykově se některé části práce jeví na vysoké úrovni, bez 

výskytu žurnalismů. V závěru práce se však vyskytují 

překlepy, které by zasloužily úprav. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

a) Jaké přístupy k vyprovokovanému útoku jsou zastávány v trestním právu v zahraničí 

(na Slovensku, v Německu, Švýcarsku, Polsku, Kanadě)? 

b) Jakou povahu má protiprávnost jako znak trestného činu (obecnou, typovou, 

objektivní, subjektivní)? 

c) Lze najít příklady objektivních okolností vylučujících trestnost, které nevylučují 

protiprávnost? 

 

Doporučení/nedoporučení 

práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 8. 2. 2018 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

školitel 


