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Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě

I.
Téma recenzované rigorózní práce o rozsahu 173 stran textu, sedmi tabulek a tří grafů
vložených do textu, a seznamu pramenů včetně použité literatury je aktuální a společensky
závažné. Rigorózní práce pojednává o trestném činu loupeže podle § 173 tr. zák., který náleží
ke společensky závažným případům násilné kriminality, což autorka dokládá na grafech a
tabulkách znázorňujících podíl trestného činu loupeže v kontextu násilné kriminality.
Autorka práci zpracovala na podkladě logické osnovy, podle které pojednává postupně o
vývoji právní úpravy tohoto deliktu na území dnešní České republiky (ovšem včetně uplatnění
tohoto trestného činu v římském právu, což asi není „na území dnešní ČR“), o jednotlivých
znacích skutkové podstaty tohoto trestného činu, o formách trestné činnosti, o odlišnostech
vzhledem k jiným majetkovým či násilným trestným činům a o komparaci s právní úpravou
nám nejbližší, tj. s právní úpravou slovenskou, a právní úpravou sousedního státu, tj. právní
úpravou německou. Práci uzavírá stručným shrnutím, ve kterém uvádí i náměty ke
zdokonalení současné právní úpravy.
Autorka vycházela z dostatečného okruhu odborné literatury a opírala se také o široký vějíř
soudních rozhodnutí obecných soudů. Trestný čin loupeže je totiž charakteristický větším
počtem publikovaných i nepublikovaných judikátů týkající se právního posouzení tohoto
trestného činu i jeho sankcionování. S použitými prameny pracovala korektně a kreativně.
Práce prošla pečlivou technickou redakcí a obsahuje jen ojedinělé pravopisné chyby
(například slovo „stadium“, nikoliv „stádium“, jak píše autorka).

II.
Trestný čin loupeže je nositelem určitých atributů, které z něj, z hlediska právně
dogmatického, činí vděčný předmět zkoumání. Jsou to relativně stabilní právní úprava,
okolnost, že tento čin zasahuje dva významné chráněné zájmy, a to svobodu a majetek a že je
tedy možné zevrubněji se zabývat oběma chráněnými zájmy, možnost zabývat se odlišením
od jiných trestných činů majetkové či násilné povahy a především okolnost, že k tomuto
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trestnému činu existuje dlouhá řada publikovaných rozhodnutí či jiných materiálů aplikační
praxe, jak bylo uvedeno výše.
Vzhledem k relativní stabilitě právní úpravy se diplomantka logicky soustředila především
na důkladný rozbor znaků příslušné skutkové podstaty. Její výklad je solidní, dostatečný,
věcně správný a obecně srozumitelný.
Zvláštní část trestního zákoníku není nic jiného než aplikace obecné části na konkrétní
případ. Proto rigorozantka správně rozebírá i obecné otázky ve vztahu k loupeži, například
vývojová stadia či spolupachatelství loupeže apod.
Na str. 80 v souvislosti s rozborem extenzivní definice násilí, by bylo vhodné odkázat
na ustanovení § 119 tr. zák., nikoliv na učebnici, která jen vykládá to, co je v příslušném
ustanovení trestního zákoníku.
Na str. 83 je věcná chyba: Rigorozantka vychází z předchozí, již neplatné úpravy
ustanovení § 7 topo, který před novelou provedenou v roce 2016 vylučovalo, aby pachatelem
loupeže byla právnická osoba. Dnes, po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb., je znění § 7
topo odlišné a tento trestný čin právnická osoba spáchat může.
Zajímavé je srovnání se slovenskou právní úpravou, která je v základních rysech stejná
jako česká právní úprava, liší ovšem v otázkách sankcionování. Srovnání s německou právní
úpravou pak rozšiřuje naše znalosti o sousední právní úpravě.
Autorka v rigorózní práci uvádí i několik návrhů de lege ferenda: definovat přímo
v trestním zákoníku „cizí věc“ jako předmět útoku u trestného činu loupeže, přísněji
postihovat spáchání trestného činu „se zbraní“, jako je tomu například u typově blízkého
vydírání, a zavedení privilegované skutkové podstaty, která by zohledňovala ty případy, ve
kterých je typická malá intenzita násilí, pachatel usiluje o získání malé majetkové hodnoty a
ještě jsou tam jiné okolnosti snižující závažnost činu (například pachatel je mladistvý).
K těmto okolnostem bych přiřadil ještě okolnost, že pachatel jen použil pohrůžku
bezprostředního násilí, a nedošlo v důsledku jeho jednání k žádné škodě.
Pokud jde o definování pojmu „cizí věc“, domnívám se, že to není nutné. Trestní zákoník
musí vycházet v řadě případů i z mimotrestních norem a k výkladu pojmu existuje bohatá
judikatura. Recenzent je ovšem zastánce spíše obecných formulací obsažených v trestním
zákoníku, nikoliv kazuistických skutkových podstat.
Pokud jde o druhý návrh, tj. zavedení privilegované skutkové podstaty loupeže, považuji
jej za věcně správný a navrhuji, aby se tato otázka stala předmětem diskuse při ústní obhajobě
práce.
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III.
Rigorózní práce je naprosto způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, kterou doporučuji
orientovat na otázku možnosti prevence před trestným činem loupeže a dále na otázku
zdokonalení platné právní úpravy o podněty, které rigorozantka uvádí v závěru své práce.

V Praze 19. 4. 2019

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,
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