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Obecně
Předkládaná práce je specifická svým zaměřením, způsobem zpracování i závěry. Její
podstatou je empirická analýza rozsudků trestních soudů ve vztahu k odůvodňování těchto
rozsudků v dílčí otázce ukládání trestů.
Práce kromě důkladně empirické části obsahuje též úvodní teoretický fundament,
avšak ten souvisí s jádrem práce jen velmi volně. Důvody jsou vysvětleny níže.
K formálním náležitostem
Práce je rozdělena na tři základní části, první ryze teoretickou (kap. 2 až 6), druhou
praktickou (kap. 7) a třetí empirickou (kap. 8). K tomu pak úvod a závěr.
Členění práce je dle mého soudu adekvátní tématu, nicméně vzhledem k podstatě
práce mám určitou pochybnost ohledně relevance první části práce.
Práce vychází z důkladného studia literatury, méně typický, leč odpovídající úzu psaní
v anglicky hovořících zemích, je poznámkový aparát, neboť odkazy na literaturu jsou
včleněny do textu.
K jazykové stránce práce se nemohu vyjadřovat vzhledem k tomu, že je psána
v angličtině, tu a tam jsem nalezl drobné gramatické chybky. Význam tomu nepřikládám.
K obsahu
Jak plyne z názvu i z cílů práce, předmětem zkoumání je zdůvodňování trestních
rozsudků ve vztahu k ukládaným trestům. Právě z tohoto důvodu se nepatrně nadbytečným
jeví úvodní výklady (kap. 3 až 6) týkající se náležitostí zdůvodňování soudních rozhodnutí, a
to zejména v těch částech, které se týkají ryze právní argumentace (tj. primárně otázek
interpretace právní normy). Mám za to, že zdůvodňování trestních rozsudků je věcí primárně
skutkovou (minimálně na úrovni soudů prvního stupně), protože příslušné skutkové podstaty
jednotlivých trestných činů jsou za léta praxe již natolik ustálené, že jen zřídka lze očekávat
nějaký interpretační zvrat nebo alespoň interpretační překvapení. Snad jen rekodifikace
trestního práva hmotného v roce 2009 dávala naději na určitý interpretační posun, avšak
k tomu myslím ve vztahu k úpravě ukládání trestů reálně nedošlo.
To, co je na práci skutečně cenné, je práce s empirickými fakty, tj. s velkým objemem
soudních rozhodnutí soudů prvních stupňů. Zjištění jsou ovšem, z hlediska ideální situace,
dosti zdrcující, protože autorka dospívá k závěru, že hlediska pro ukládání trestů jsou
z podstatné části při zdůvodňování opomíjena, případně jsou využita jen rámcově. (Z tohoto
hlediska je dobře, že se autorka nezaměřila na analýzu zdůvodňování výroků o vině, pokud by
měly být závěry stejně pesimistické … .)
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Zde by bylo možná pro futuro dobře zjistit, jak na takové nedostatky prvostupňových
rozsudků reagovaly odvolací soudy, resp. zda jsou jejich rozsudky v tomto ohledu lépe
zdůvodněné.
Stěží mě k práci napadají nějaké kritické výhrady, a to právě vzhledem k empirickému
výzkumu, jehož výsledky bych musel kontrolovat na základě zpracovaných podkladů krok po
kroku.
Pro účely obhajoby bych autorce navrhl k úvaze následující: současná doba je téměř
„posedlá“ zdůvodňováním všeho možného. Lze se nicméně ptát, zda takový důraz na potřebu
zdůvodnění již není přehnaný, a to zejména v případech velmi volné diskrece, jež je typicky
v trestních kauzách dána vysokým rozpětím hrozících trestních sazeb. Po mém soudu jde o
diskreci v pravém slova smyslu, tj. o volnou úvahu. Podle mého názoru totiž nelze racionálně
zdůvodnit, proč byl někdo odsouzen právě na 4 roky a tři měsíce a nikoliv na 4 roky a dva
měsíce. Přitom lidské svobodě je přisuzován v současnosti zásadní význam, tedy i měsíc
„navíc“ strávený ve výkonu trestu odnětí svobody by měl být považován za zcela zásadní. Je
přitom zřejmé, vzhledem k „roztříštěnosti“ soudní soustavy, že lze stěží očekávat, že dva
soudy rozhodující nezávisle na sobě o trestném činu stejné povahy, způsobu spáchání,
následku atd. uloží zcela shodný trest dvěma různým pachatelům, kteří vykazují stejné prvky
přitěžujících i polehčujících okolností. Přitom to je právě to, k čemu by mělo odůvodnění
rozsudků též sloužit – vysvětlení podobností i rozdílů.
Otázka tedy zní tak, zda může vzhledem k vysokému stupni diskrece při ukládání
trestů důkladné posouzení všech okolností přinést nějaký faktický obrat. Jakkoliv se trestnímu
právu věnuji omezeně, nezdá se mi, že bych někdy viděl rozsudek „přičítající“ a „odečítající“
jednotlivé přitěžující i polehčující okolnosti (typu „vedl řádný život, tedy mu nejvyšší trestní
sazbu snížíme pod dvě třetiny její základní výměry“). Jinak řečeno, je otázkou, zda požadavek
vyčerpávajícího zdůvodnění uloženého trestu je vůbec reálný.
Druhá otázka pak zní „Co s tím lze činit?“ K tomu pak otázka skeptická: „Budou
rozsudky trestních soudů lepší, budou-li lépe zdůvodněné, nebo budou jen lépe zdůvodněné?“
V každém případě práci k obhajobě musím doporučit a předběžně navrhuji výbornou
klasifikaci.

V Praze dne 22. května 2020

Jan Tryzna

2

