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ÚVOD 

 Tato diplomová práce se zabývá tématem dopravní kriminalita a její prevence. 

Doprava je každodenní součástí našeho života. Potřebujeme se přemisťovat z místa 

na místo, a to co nejrychleji a nejpohodlněji. Je jedním z nejrychleji se rozvíjejících 

odvětví hospodářství. S tím jsou však spojeny také negativní dopady nejen na životní 

prostředí, ale i přímo na zdraví a životy lidí. Téma dopravní kriminality je důležité a 

aktuální, neboť statistiky stále ukazují smutná čísla. Dopravní kriminalita se podílí 

velkou částí na celkové kriminalitě. V důsledku dopravní nehody zemře až třikrát více 

lidí, než je obětí vražd. Ačkoli je úmrtnost klesající, je nutné hodnotit tato data kriticky. 

V evropském kontextu nejsou splňovány cíle EU o snížení úmrtnosti do roku 

2020 o 50 %. Hmotné škody se pohybují v řádech desítek miliard korun. Nejvýraznější 

projevy dopravní kriminality zaznamenáváme v silniční dopravě, proto bude právě na ni 

práce zaměřena. 

 Cílem této práce je podat ucelený výklad o hlavních aspektech dopravní 

kriminality se zaměřením na rozbor trestných činů v dopravě. Tyto poznatky jsou 

významné pro prevenci dopravní kriminality, která musí být minimalizována, aby se 

doprava mohla stále rozvíjet ku prospěchu společnosti. V práci se budu zabývat platným 

právem, tedy právní úpravou de lege lata, analyzovat ji a případně upozorňovat na její 

nedostatky. V návaznosti na to se budu zamýšlet nad úpravou de lege ferenda. 

 První část je obecným představením daného tématu. Vysvětluje podstatné 

pojmy, jako doprava a dopravní kriminalita. Vymezuje druhy dopravy, jelikož dopravní 

kriminalita souvisí se všemi druhy dopravy, avšak silniční doprava je nejvýznamnější. 

Zabývá se také zvláštnostmi dopravní kriminality, kterými se odlišuje od ostatních. Ty 

spočívají v tom, že pachatelem dopravní kriminality může být jakýkoli účastník 

silničního provozu, aniž by k tomu měl zvláštní předpoklady. Přesto společnost 

dopravní kriminalitu bagatelizuje. Je běžné, že se nerespektují dopravní předpisy a lidé 

si nepřipouští to, že by mohli zavinit dopravní nehodu. Obligatorním znakem trestných 

činů je právě zavinění, které má v dopravě svá specifika. Výraznou zvláštností dopravní 
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kriminality je princip omezené důvěry, který má své důležité opodstatnění, avšak jeho 

praktické využití má svá úskalí. 

 Druhá část se věnuje podrobně skutkovým podstatám jednotlivých trestných 

činů, a jakým jednáním jsou typicky naplňovány. Trestným činům v dopravě patří větší 

část práce, jelikož jsou stěžejní pro projetí dopravní kriminality z hlediska trestního 

práva hmotného i kriminální politiky v oblasti trestní represe. V této části budu využívat 

judikaturu, abych přiblížila, jakým způsobem soudy vykládají jednotlivá ustanovení 

trestního zákoníku v souvislosti s dopravní kriminalitou. Zaměřím se na aktuální 

problematické otázky, například diskutované ujíždění před policií, vybržďování nebo 

ujetí z místa dopravní nehody, a pokusím se zhodnotit, zda je současný stav právní 

úpravy vyhovující s přihlédnutím k různým názorům na výklad skutkových podstat 

jednotlivých trestných činů. 

Třetí část se bude zabývat příčinami dopravní kriminality a dopravních nehod. 

Základem pro práci s jakoukoli kriminalitou je odhalení jejích příčin, jedině tehdy na ni 

můžeme cíleně působit a eliminovat. Zvolila jsem obecně přijímané rozdělení na lidský 

faktor, dopravní prostředek a objektivní podmínky provozu. Nejvíce se budu věnovat 

lidskému faktoru, který má největší podíl na vzniku dopravní kriminality a dopravních 

nehod, jelikož je u něj nejvyšší pravděpodobnost selhání. 

Čtvrtá část je zaměřena blíže na problematiku návykových látek. Jejich užívání 

je jedním z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů a přispívá k selhání člověka, 

které může mít fatální následky. Nejprve bude vymezeno, co je myšleno pojmem 

návykové látky a jaká je jejich právní úprava. Stručně také charakterizuji nejčastěji 

užívané látky a jejich účinky na člověka, tedy proč je jejich konzumace především 

v souvislosti s řízením motorového vozidla tak nebezpečná. Ovlivnění návykovými 

látkami nemusí mít vždy dopady do trestního práva, proto se budu zabývat také tím, 

jakým způsobem se určuje míra ovlivnění návykovými látkami, a kdy je společenská 

nebezpečnost tak vysoká, že je potřeba využít nástroje trestního práva. Klíčové je také 

samotné zjištění přítomnosti návykových látek v organismu případného pachatele 

trestného činu. Hlavní úlohu zde má policie a znalci z oboru zdravotnictví. Toto zjištění 

je klíčové pro další postup, proto je žádoucí, aby se dotyčný podrobil vyšetření. Budu 
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zjišťovat také to, jaké jsou případné následky odmítnutí podrobit se vyšetření a zda jsou 

dostatečně motivující pro pachatele ke spolupráci s policií a dalšími OČTŘ. 

A konečně pátá část pojednává o prevenci. Téma prevence je samo o sobě velmi 

obsáhlé, proto je pojato jako zamyšlení se nad možnými preventivními opatřeními, která 

jsou ve společnosti diskutována. Její členění vychází se třetí části, jelikož pro účely 

pojednání o prevenci dopravní kriminality v této práci je přehlednější. Naváže také na 

část čtvrtou a bude se zabývat prevencí dopravní kriminality páchané pod vlivem 

návykových látek a srovnáním se státy EU. 
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1 FENOMENOLOGIE DOPRAVNÍ KRIMINALITY 

1.1 POJEM DOPRAVNÍ KRIMINALITY 

 Společnost v globalizovaném světě se zvyšující se životní úrovní má stále větší 

nároky na dostupnost zboží a služeb, tudíž je vyžadována co nejrychlejší a 

nejefektivnější přepravování věcí i osob. Právě tato činnost, která spočívá 

v přemisťování věcí a osob z místa na místo za využití dopravních prostředků a cest, je 

označována termínem doprava.  

 Pojetí kriminality, jinak také zločinnosti, rozlišujeme dnes dvojí, a to legální 

a sociologické. Legální pojetí kriminality vychází přímo ze zákona, konkrétně ze 

zvláštní části trestního zákoníku, kde jsou vyjmenovány jednotlivé trestné činy. Vedle 

toho je pro nás také důležité pojetí sociologické, které reflektuje společenské jevy, které 

kriminalitu přímo nebo nepřímo ovlivňují. Zvláště se budeme věnovat jevům, které mají 

vliv na pachatele deliktu v dopravě. Takovým významným jevem je například abusus 

návykových látek. Toto sociologické pojetí nám pomáhá hodnotit trestnost určitých 

jednání a může mít i vliv na úvahy o prevenci kriminality. 

 Nyní je možné přesunout se ke klíčovému pojmu dopravní kriminality. Zákon 

nám vymezení tohoto pojmu nenabízí, proto je třeba využít právní nauky. Ta označuje 

za kriminalitu v dopravě trestnou činnost, která je páchána v souvislosti s dopravou za 

využití dopravního prostředku v rozporu s právními předpisy upravujícími pravidla 

provozu a vede k ohrožení či porušení zájmu chráněného zákonem. Tento zájem je 

především na ochraně života, zdraví a majetku.1 

 Dopravní kriminalitu je možné zkoumat z několika pohledů různých 

kriminálních věd. Tyto vědy jsou kriminologie, kriminalistika, trestněprávní nauka a 

kriminální politika. Pro tuto práci je významná právě kriminologie, jelikož je to věda 

                                                 
1 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4. aktualiz. vyd. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2014, s. 375. 
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o zločinnosti a zabývá se i pachateli, oběťmi, příčinami a prevencí. Její důležitost 

spočívá v obecném poznání této kriminality, jejím stavu, struktuře a dynamice. K tomu 

hojně využíváme analýzu statistických dat, například o počtu usmrcených osob při 

dopravních nehodách. Kriminologie je úzce provázaná s dalšími kriminálními vědami. 

Kriminalistika má za úkol trestnou činnost odhalovat a hlavně vyšetřovat. Velikou roli 

hraje při vyšetřování dopravních nehod. Z poznatků zjištěných vyšetřováním čerpá 

kriminologie při vytváření obecných zákonitostí kriminality a zjišťování jejích příčin. 

Trestněprávní nauka se zabývá hmotnými a procesními předpisy trestního práva a jejich 

systematikou, definuje stěžejní pojmy a dává je do souvislostí. Kriminální politika 

převádí vědecké poznatky do praxe. Zaměřuje se především na kontrolu kriminality, 

tedy její prevenci a represi. Z poznatků kriminologie vychází při vytváření 

preventivních opatření, při kriminalizaci a dekriminalizaci způsobů chování, při 

konstruování skutkových podstat jednotlivých trestných činů v trestním zákoníku a 

stanovení trestů za ně. 

 

1.2 DRUHY DOPRAVY 

 Doprava se člení podle několika kritérií. Základní je členění z hlediska 

použitých dopravních cest na dopravu silniční, železniční, vodní a leteckou. Někdy se 

zvlášť odlišuje doprava městská nebo městská hromadná doprava. Při těchto druzích 

dopravy se využívanými cestami rozumí silnice, železniční tratě, vodní cesty, vzdušné 

koridory. Právní úpravu pro silniční dopravu obsahuje především zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), zákon 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon 

č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích. Souhrnně se často označují jako pravidla silničního provozu, 

pravidla provozu na pozemních komunikacích nebo také obecně dopravní předpisy. 

Železniční dopravu upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, vodní dopravu zákon 
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č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě a 

leteckou dopravu zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 

 Pokud se hovoří o dopravní kriminalitě, tradičně je tím myšleno, že se 

soustředíme na silniční dopravu. Toto užší pojetí vyplývá z toho, že v silniční dopravě 

je kriminalita podstatně vyšší, zatímco v rámci ostatních druhů dopravy je výskyt 

trestných činů nižší. Není však vhodné zcela opomíjet kriminalitu v železniční, letecké 

ani vodní dopravě, jelikož zde dochází v porovnání s četností paradoxně k mnohem 

vážnějším následkům na lidských životech a zdraví a k vyšším škodám na majetku. 

Policie ČR eviduje trestné činy nedbalostní a úmyslné, spočívající ve způsobení 

dopravní nehody. V roce 2017 evidovala 6 070 silničních dopravních nehod, které byly 

výsledkem nedbalostního trestného činu. Vedle toho bylo 15 železničních nehod, 30 

nehod kombinovaných železničních a silničních (typicky nehody na úrovňových 

přejezdech), nehod leteckých bylo 7 a pouze 2 vodní. Majetková škoda v přepočtu na 

jednu silniční dopravní nehodu byla něco málo přes 62 tisíc Kč. Naproti tomu škoda 

vzniklá při jedné železniční nehodě se dostala až téměř na 2 miliony Kč, při letecké 

nehodě byla škoda 914 tisíc Kč a při vodní nehodě 488 tisíc Kč (graf č. 1).2 V této práci 

se budu zaměřovat převážně na dopravu silniční a další druhy dopravy budou 

v příslušných pasážích konktrétně specifikovány. 

 Dopravu lze dále dělit podle úrovní na pozemní, vzdušnou a vodní, dle území na 

vnitrostátní a mezinárodní, podle toho, jestli jsou přepravovány osoby nebo věci na 

osobní a nákladní, podle kapacity dopravních prostředků na individuální a hromadnou, 

nebo podle pohonu na motorovou a nemotorovou, kde je pohonem lidská síla, zvířecí 

síla, vítr, hydraulika či samospád.  Tato další dělení jsou pouze doplňující a pro účely 

naší práce se budeme držet prvně zmíněného základního dělení. 

 

                                                 
2 POLICIE ČR. Statistické přehledy kriminality za rok 2017. 
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1.3 ZVLÁŠTNOSTI DOPRAVNÍ KRIMINALITY 

Doprava je v dnešní době velmi důležitá a rozšířená. V podstatě se s ní 

setkáváme dennodenně, když jedeme osobním automobilem do práce, nebo jdeme 

s dětmi na procházku, či si udržujeme fyzičku jízdou na kole. Jakmile opustíme bezpečí 

svého obydlí, hrozí nám, že se staneme součástí dopravní kriminality ať už jako oběť, 

nebo jako pachatel. „Ze stupně motorizace, intenzity využívání vozidel, hustoty provozu 

a dalších faktorů vyplývá, že existuje podstatně větší riziko, že se někdo stane 

pachatelem trestného činu v dopravě, než riziko, že se dopustí jiné trestné činnosti.“3. 

Ve společnosti je obecně vnímáno, že pachatelem trestného činu v dopravě je řidič 

motorového vozidla. Ovšem pachatelem mohou být i chodci nebo cyklisté, kteří 

nedodržují pravidla silničního provozu, a v tomto případě bývá tragický následek 

nevyhnutelný. U pachatelů této trestné činnosti je příznačné, že vlastně nemusí 

vykazovat žádné specifické znaky. Mohou to být osoby z nepříznivého sociálního 

prostředí, které mají takzvaně problémy se zákony, ale častěji právě i osoby, které 

vedou spořádaný život a jsou sociálně integrovány. Typický je také nízký počet 

recidivistů. To se však netýká trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání, kde je naopak recidiva vysoká. U trestných činů spojených s dopravní 

nehodou není výjimkou, že pachatel je zároveň i oběť. 

Společnost má sklony k bagatelizaci dopravní kriminality. Připouští ji jako 

běžnou součást života. Mnohem závažněji vnímá násilnou nebo majetkovou kriminalitu. 

Důvodem je to, že s majetkovou kriminalitou se lidé setkávají nejčastěji. V roce 2017 

tvořila podíl 53,5 % z celkové kriminality.4 Násilnou kriminalitu, a především vraždy, 

lidé od nepaměti považují za nejzávažnější trestnou činnost, kterou bezpochyby je, 

jelikož poškozuje nejcennější statek, lidský život. Avšak společnost si nejspíše tolik 

neuvědomuje, že dopravní kriminalita v sobě zahrnuje činnost poškozující lidský život, 

zdraví i majetek. Obětí dopravních nehod je přibližně 3x více než obětí vražd. 

Samozřejmě, že vraždy jsou společensky závažnější, jelikož jsou páchány úmyslně, 

                                                 
3 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s. 452. 

4 POLICIE ČR. Základní statistické údaje o kriminalitě leden–prosinec 2017 v meziročním srovnání. 
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zatímco dopravní nehody typicky nedbalostně, ale výsledkem obojího je ztráta lidského 

života. Podle policejních statistik bylo v roce 2017 úmyslně zavražděno 146 osob a 

usmrceno z nedbalosti 48 osob, ale při dopravní nehodě bylo usmrceno 502 osob. Škoda 

na majetku navíc dosáhla ve stejném roce 6 316,3 milionů Kč.5 Dopravní nehody, 

protože jsou ve většině případů zaviněny z nedbalosti, si společnost vysvětluje jako 

nešťastné náhody nebo dovolené riziko.6 Ohrožovací trestné činy v dopravě se vedle 

toho vyznačují vysokou latencí, jelikož jejich odhalování a zaznamenávání závisí na 

vyhledávácí a vyšetřovací činnosti policie. Například ohrožení pod vlivem návykové 

látky policie zjišťuje pouze namátkovou silniční kontrolou anebo v případě, že řidič 

způsobí dopravní nehodu. Ještě vyšší latence bude u maření výkonu úředního 

rozhodnutí, tedy řízení přes uložený zákaz činnosti.  

Ukládání trestů za spáchání trestných činů v dopravě má také svá specifika. 

Vedle trestu odnětí svobody je příznačné, že se ve většině případů ukládá trest zákazu 

činnosti, konkrétně zákaz řízení motorových vozidel. Trestání se odvíjí od 

charakteristiky dopravní kriminality a jejích pachatelů. Nedbalostní trestné činy, které 

jsou ve většině případů spojeny se zaviněním dopravní nehody, se trestají spíše 

podmíněně odloženým trestem odnětí svobody. Pachatelé jsou často doposavad 

bezúhonní a vedou řádný život. Proto se nabízí zmírnění trestu na základě polehčujících 

okolností (§ 41 TZ) nebo mimořádné snížení trestu odnětí svobody (§ 58 TZ) nebo 

dokonce upuštění od potrestání (§ 46 TZ). Řidič, který z nedbalosti zapříčiní dopravní 

nehodu, způsobí újmu i sám sobě, a to nejen na majetku, ale často i na zdraví. Řidič 

svého činu také často lituje a pro něj samého může být těžké se vyrovnat s tím, že 

jinému způsobil újmu na zdraví nebo na životě. Trest zákazu řízení motorových vozidel 

má v souvislosti s pácháním dopravní kriminality své opodstatnění a je vhodným 

represivním nástrojem. Soud však při jeho ukládání musí dbát skutečnosti, jestli 

obžalovaný řídí motorové vozidlo při výkonu svého povolání. Ale jestliže i řidič 

                                                 
5 POLICIE ČR. Statistické přehledy kriminality za rok 2017. 

POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

6 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4. aktualiz. vyd. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2014, s. 378. 
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z povolání opakovaně porušoval dopravní předpisy, jde mu to k tíži a trest zákazu 

činnosti je přiměřený.7 

 

1.3.1 Zavinění 

Zavinění je obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu. Vychází ze 

zásady nullum crimen sine culpa – není zločinu bez zavinění. Zavinění vyjadřuje 

subjektivní vztah jednotlivce ke skutkové podstatě trestného činu. Rozlišují se složky 

vědění a volní. Úmysl obsahuje obě tyto složky, zatímco nedbalost pouze složku vědění. 

Pro trestnou činnost v dopravě, spojenou se způsobením dopravní nehody, je typická 

nedbalost. Společenská nebezpečnost trestných činů v dopravě je zvláštní v tom, že je 

páchána v souvislosti s dopravou. Obdobné jednání, konání i opomenutí, v jiných 

oblastech lidské činnosti není tak závažné a je pouhým pracovněprávním porušením 

disciplíny nebo přestupkem. Stejné jednání ale v dopravě může naplňovat znaky 

trestného činu, jelikož vyvolává mnohem větší nebezpečí.8 

Trestní zákoník rozlišuje nedbalost vědomou a nevědomou. Pachatel jedná ve 

vědomé nedbalosti, pakliže věděl, že může svým protiprávním jednáním porušit nebo 

ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že 

k porušení nebo ohrožení nedojde [§ 16 odst. 1 písm. a) TZ]. Vedle toho v nevědomé 

nedbalosti jedná ten, kdo nevěděl, že může svým jednáním způsobit porušení nebo 

ohrožení zájmu chráněného zákonem, ale vzhledem ke konkrétním okolnostem a svým 

osobním poměrům, svým zkušenostem a znalostem, to vědět měl a mohl [§ 16 odst. 1 

písm. b) TZ]. Rozlišujeme ještě závažnější stupeň nedbalosti, a to hrubou nedbalost. 

Pachatel sice nechce způsobit škodlivý následek, ale jeho přístup k požadavku náležité 

opatrnosti se vyznačuje zjevnou bezohledností k zájmům chráněným zákonem (§ 16 

odst. 2 TZ). 

                                                 
7 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 6 To 368/2013. 

8 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s. 452. 
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Pro určení, zda byl čin spáchán z nedbalosti, je důležité zkoumat dodržení 

potřebné míry opatrnosti z objektivního i subjektivního hlediska zároveň. Objektivní 

hledisko je dáno právními předpisy, které upravují způsob chování. V silniční dopravě 

jsou to pravidla provozu na pozemních komunikacích – zákon č. 361/2000 Sb., zákon 

č. 56/2001 Sb., zákon č.12/1997 Sb. a vyhláška č. 294/2015 Sb. Objektivní kritérium 

představuje pouze povinnou míru opatrnosti, vyjadřuje, jakým způsobem se musí každý 

v právem předvídané situaci zachovat. Subjektivní hledisko je individuální možnost a 

schopnost jednotlivce vyhodnotit konkrétní situaci a předvídat škodlivý následek, je 

závislé také na jeho znalostech a zkušenostech. Ve stejné situaci se zachová jinak 

zkušený profesionální řidič, jsou na něj kladeny vyšší nároky, jinak se zachová mladý 

řidič, který právě ukončil autoškolu. „O zavinění z nedbalosti může jít pouze tehdy, 

pokud povinnost a možnost předvídat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného 

trestním zákonem jsou dány současně.“ 9 

Úmysl není tolik častý především v souvislosti se zaviněním dopravní nehody, 

protože při dopravní nehodě hrozí nebezpečí újmy na životě, zdraví a majetku také 

samotnému pachateli. U trestných činů proti životu a zdraví se tedy s úmyslem setkáme 

až na výjimky v podstatě pouze u trestného činu neposkytnutí pomoci a neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku. Co se týče dalších trestných činů v dopravě, 

úmyslně jsou zaviněny typicky ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání. Úmysl má také dvě formy, přímou a nepřímou. 

V případě přímého úmyslu pachatel ví, že může způsobit ohrožení či porušení objektu 

trestného činu a zároveň to také chce způsobit [§ 15 odst. 1 písm. a) TZ]. Úmysl 

nepřímý se vyznačuje tím, že pachatel ví, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

zákonem a je srozuměn s tím, že se tak také stane. Nespoléhá se na žádnou okolnost, 

která by tomu mohla zabránit. Je smířen s následkem svého jednání [§ 15 odst. 1 

písm. b) TZ]. 

 

                                                 
9 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 06.09.2001, sp. zn. 3 Tz 182/2001, uveřejněné pod č. 43/2002 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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1.3.2 Princip omezené důvěry 

V oblasti dopravní kriminality se uplatňuje princip omezené důvěry, který je 

úzce spjat s potřebnou mírou opatrnosti. Spočívá v tom, že účastníci silničního provozu 

se mají spoléhat na dodržování dopravních předpisů všemi ostatními účastníky 

silničního provozu. Podle toho, by každý měl být schopen předvídat chování ostatních. 

Například každý, kdo jede po hlavní pozemní komunikaci, se může spoléhat na to, že 

všichni, kteří přijíždí z vedlejší pozemní komunikace, dodrží svou povinnost dát 

přednost v jízdě. Tato důvěra by však neměla být absolutní, neomezená. Je potřeba 

každou konkrétní situaci zhodnotit a dle toho se adekvátně zachovat. Definici této 

zásady vyslovil Nejvyšší soud: „Zásada tzv. omezené důvěry v dopravě znamená, že 

řidič motorového vozidla může spoléhat na dodržení dopravních předpisů ostatními 

účastníky provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá-li z konkrétní situace opak. 

Tato zásada se tedy neuplatňuje v případech, kdy ze situace v provozu na pozemních 

komunikacích vyplývá povinnost dbát zvýšené opatrnosti nebo s předstihem reagovat na 

situaci, aby bylo zabráněno kolizi (na komunikacích nebo v jejich blízkosti se pohybují 

děti, osoby těžce zdravotně postižené, přestárlé, zjevně volně pobíhající zvířata nebo to 

vyplývá z existence instalovaných dopravních značek).“10 

Veřejnosti je obecně známo, že řidiči například často nedodržují nejvyšší 

předepsanou rychlost. Zdůrazňuje to policie v rámci své preventivní činnosti, setkáváme 

se s tím v médiích. Z toho můžeme usuzovat, že účastníci silničního provozu by měli 

brát toto překračování maximální povolené rychlosti v potaz. V tom spočívá ono 

omezení důvěry. Důležité je to hlavně při dání přednosti v jízdě vozidlu jedoucímu po 

hlavní pozemní komunikaci řidičem vozidla na vedlejší pozemní komunikaci, jelikož 

ten musí správně vyhodnotit právě rychlost přibližujícího se vozidla. Neměl by tedy 

slepě bez dalšího důvěřovat tomu, že příslušné vozidlo jede mimo obec maximální 

rychlostí 90 km/h (dle § 18 odst. 3 zákona o silničním provozu), ale v konkrétní situaci 

může jet rychlostí vyšší. Záleží potom na zkušenosti řidiče, jestli dokáže správně 

odhadnout rychlost a vjet bezpečně na hlavní silnici s tím, aby neohrozil řidiče, který 

má přednost v jízdě. Pokud si ovšem tímto není jist, potřebnou míru opatrnosti zachová 

                                                 
10 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 6 Tdo 143/2011. 
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tím, že raději vyčká, než vozidlo projede. Princip omezené důvěry má svůj význam pro 

zabránění vzniku dopravní nehody. 

Na druhou stranu princip omezené důvěry nelze chápat tak, že účastníci 

silničního provozu jsou povinni v každé situaci předvídat jakékoli porušení dopravních 

předpisů. Naopak by takový přístup byl velmi přísný a nespravedlivý. Princip omezené 

důvěry nelze uplatnit vždy, jak vyplývá ze zmíněného usnesení Nejvyššího soudu. Jsou 

místa a situace, kdy řidič motorového vozidla musí dbát zvýšené opatrnosti, neboť je 

zde zvýšené riziko dopravní nehody. Z povahy věci je řidič motorového vozidla 

v nerovném postavení vůči chodci, kterému při střetu hrozí vážná újma, proto musí on 

svoji jízdu přizpůsobit, aby mohl včas zareagovat. Některé tyto situace jsou řešeny 

v zákoně o silničním provozu a jsou to například jízda v obytné nebo pěší zóně, 

přechody pro chodce, objíždění vozidel hromadné dopravy v zastávce nebo místa 

označená výstražnou dopravní značkou. Povinností řidiče je také dbát zvýšené 

opatrnosti vůči dětem nebo osobám zdravotně postiženým. Výše zmíněný případ, 

kterým se zabýval Nejvyšší soud, se týkal právě srážky chodce osobním automobilem 

v blízkosti přechodu pro chodce. Chodec musí využít přímo přechod, rozhlédnout se a 

dát tím najevo svůj úmysl přejít vozovku. Ačkoli to neudělal a náhle vstoupil do silnice, 

řidič měl a mohl předvídat takové počínání a snížit rychlost. Následek by při nižší 

rychlosti nebyl tak fatální, a i přes jisté spoluzavinění chodce, se řidič trestněprávní 

odpovědnosti nemůže zprostit odkazem na princip omezené důvěry, jelikož sám 

nedodržel povinnost dbát zvýšené opatrnosti. 

Touto problematikou se zabývá i judikatura Ústavního soudu. Zajímavá je kauza 

z nedávné doby, která byla hojně propírána v médiích, jelikož obětí bylo jednoroční 

dítě, které následkem střetu s osobním automobilem zemřelo. Na parkovišti v obytné 

zóně řidič zahájil couvání, nevšiml si dítěte, které se náhle vyskytlo v prostoru za 

vozidlem, a přejel ho. Obecné soudy dovodily zavinění řidiče ve formě vědomé 

nedbalosti. Podle nich řidič věděl, že se dítě pohybuje na parkovišti, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhal na to, že k nehodě nedojde. Ústavní soud se tehdy 

neztotožnil se závěry obecných soudů a dospěl k tomu, že řidič není za tento čin trestně 

odpovědný.  Dítě bylo v blízkosti své matky a babičky, jež na něj měly povinnost 
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dohlížet. Tato povinnost vyplývá z § 858 občanského zákoníku i z § 3 odst. 1 zákona 

o provozu na pozemních komunikacích. V souladu s principem omezené důvěry mohl 

řidič z přiměřených důvodů předpokládat, že matka nebo babička tuto povinnost dodrží 

a zabrání dítěti v nekontrolovaném pobíhání po parkovišti, kde mu hrozí nebezpečí. Po 

řidiči osobního automobilu nemůžeme požadovat, aby pokaždé couval s pomocí 

náležitě pověřené osoby. V praxi to ani není zcela realizovatelné a nemění na tom nic 

to, že k události došlo v obytné zóně. Řidič vycouvával velmi nízkou rychlostí a v tomto 

případě byla potřebná míra opatrnosti dodržena a zavinění řidiče neprokázáno. Jinak by 

se posuzovala situace, kdy by řidič viděl, že se například dítě samo volně pohybuje po 

parkovišti bez rodičů.11 

 

1.4 DOPRAVNÍ NEHODA  

 Dopravní nehodu definuje v § 47 odst. 1 zákon o provozu na pozemních 

komunikacích. Je to událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo 

byla započata na pozemní komunikaci. Jejím znakem je, že dojde k usmrcení nebo 

zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu. Může to být například srážka vozidel motorových i nemotorových nebo 

srážka vozidla s chodcem nebo havárie zapříčiněná člověkem. S dopravní nehodou se 

ale nesetkáváme jen v silniční dopravě, tudíž tuto definici můžeme vztáhnout i na 

dopravní nehody železniční, letecké nebo vodní. 

 Teorie vymezuje dopravní nehodu pomocí pojmových znaků.12 Jsou jimi 

nepředvídanost ale předvídatelnost, což znamená, že ačkoli je tato událost překvapivá, 

tak ale bylo možné s určitou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že k ní dojde. 

Druhým znakem je souvislost s dopravní cestou. Tady záleží na druhu dopravy, 

v silniční dopravě je to pozemní komunikace. A posledním znakem je škodlivý následek 

na životě, zdraví či majetku. 

                                                 
11 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. III.ÚS 2065/15. 

12 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 17. 
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 Způsobení dopravní nehody není samo o sobě trestným činem. Nemusí být ani 

vždy výsledkem trestného činu. Trestné činy v dopravě jsou ale zpravidla spojovány 

s dopravní nehodou, jelikož ji způsobují nebo vyvolávají nebezpečí jejího vzniku. 

Rozlišujeme trestné činy poruchové a ohrožovací. V případě poruchových trestných 

činů je porušen zákonem chráněný zájem právě při dopravní nehodě. Ohrožovací trestné 

činy nepředpokládají vznik dopravní nehody. Dopravní nehoda zakládá odpovědnost za 

trestný čin, pokud při ní dojde k ublížení na zdraví, těžké újmě na zdraví nebo 

usmrcení.13  

Doprava je pro společnost velice potřebná. S jejím rozvojem jsou ale spojeny i 

její negativní vlivy. Nejzávažnějším průvodním jevem dopravy jsou dopravní nehody. 

O dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích se toho nejvíce dozvíme 

z policejních statistik.14 V roce 2017 registrovala Policie ČR celkem 103 821 

dopravních nehod, to je o 5 % více než v předchozím roce. Celkový vývoj počtu nehod 

je v posledních letech stoupající. Vývoj počtu dopravních nehod zachycuje graf č. 2. Je 

však nutné zmínit, že statistika uvádí pouze dopravní nehody registrované policií, 

a tudíž nejsou všechny. Dopravní nehoda se povinně ohlašuje policii, pokud při ní dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke hmotné škodě ve výši 100 000 Kč (§ 47 odst. 4 

zákona o provozu na pozemních komunikacích). Výše hmotné škody se v minulosti 

měnila, aby se policie nemusela zabývat bagatelními nehodami.  Naposledy se zvýšila 

v roce 2009 z 50 000 Kč, proto vidíme ve statistice výrazný pokles počtu dopravních 

nehod. Počet usmrcených v roce 2017 byl 502, to je pokles o 45 oproti předchozímu 

roku (graf č. 3). Tendence usmrcených osob je mírně klesající, nicméně již v necelé 

polovině letošního roku 2018 vzrostla o 14 usmrcených osob za stejné období minulého 

roku. U těžce zraněných osob je vývoj také mírně klesající, v roce 2017 jich bylo 2 339. 

Počet lehce zraněných osob naopak od roku 2010 stoupá, v roce 2017 jich bylo 24 740 

(graf č. 3). 

 Počet usmrcených osob při dopravní nehodě je problémem, kterým se zabývá i 

Evropská Unie a také organizace European Transport Safety Council (ETSC). V roce 

                                                 
13 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1139. 

14 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 
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2010 si stanovila EU za cíl snížit počet usmrcených osob o 50 % do roku 2020. Poslední 

data z roku 2016 však ukazují, že tento cíl nejspíš nebude možné naplnit, jelikož od 

roku 2013 poklesl počet usmrcených o pouhé jedno procento (graf č. 4). Česká 

republika se nachází, v porovnání s jinými zeměmi EU co do počtu usmrcených osob 

při dopravních nehodách, přibližně uprostřed. Podle dat z roku 2016 na milion obyvatel 

připadá 57,4 usmrcených. Nejlépe jsou na tom Švýcarsko a Norsko s 25,9 usmrcenými 

na milion obyvatel, a naopak nejhůře Bulharsko s 99,0 usmrcenými na milion obyvatel 

(graf č. 5).15 

                                                 
15 EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL. Road deaths in the European Union – latest data. 
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2 TRESTNÉ ČINY V DOPRAVĚ 

 Ne všechna protiprávní jednání v dopravě jsou posuzována jako trestné činy. 

Většina jednání se kvalifikuje jako přestupky. V souladu se zásadou subsidiarity trestní 

represe je nutné hodnotit společenskou závažnost a nebezpečnost jednání, kterou se 

přestupky a trestné činy odlišují. Také zavinění je pojato jiným způsobem. U trestných 

činů se vyžaduje spáchání úmyslné, pokud zákon nestanoví, že postačí nedbalost. 

U přestupků je tomu naopak.  

 Trestné činy rozdělujeme dle jejich následku na ohrožovací a poruchové. Při 

trestném činu ohrožovacím nedochází k přímé poruše objektu trestného činu, nastává 

ale nebezpečná situace, při které může k negativnímu následku dojít. Pokud byl objekt 

trestného činu přímo porušen, jedná se o trestný čin poruchový. Poruchové trestné činy 

v dopravě jsou společností více akcentovány, jelikož bývají spáchány v souvislosti 

s dopravní nehodou. Jejich důsledky jsou závažné, neboť poškozují nejcennější statky, 

a to lidský život a zdraví a majetek. Ohrožovací trestné činy jsou ale v dopravě také 

významné, a hlavně i častější. Ovšem vyznačují se vyšší mírou latence, jsou společností 

relativně tolerovány a v tom můžeme spatřovat jejich nebezpečnost. 

 Ačkoli trestné činy v dopravě jsou velmi časté, není jim věnována samostatná 

hlava a úprava těchto trestných činů je roztříštěna napříč trestním zákoníkem. Vyplývá 

to z toho, že jednotlivé hlavy zvláštní části trestního zákona upravují trestné činy dle 

objektů, které jsou porušovány nebo ohrožovány, a které spolu mají úzkou souvislost 

(druhový objekt). Dopravní kriminalita, jak z výše uvedené definice vyplývá, se 

vyznačuje způsobem páchání, který odvisí od dopravy. Nenalezneme zde tedy jeden 

objekt, jako je to například u majetkových trestných činů, kde je chráněným objektem 

majetek, ale hned několik různorodých objektů. Proto není možný soulad s aktuálním 

uspořádáním trestního zákona. Tato trestná činnost, označena pod souhrnným názvem 

dopravní kriminalita, vyplývá z právní nauky a nikoli z legislativy. Co se týče úvah 

o vytvoření samostatné hlavy, na první pohled se zdá, že by to bylo vzhledem k četnosti 

a ke zjednodušení orientace v těchto trestných činech i pro laickou veřejnost žádoucí. 
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Nicméně muselo by se celkově změnit pojetí zvláštní části a trestné činy seskupovat do 

hlav podle jiných kritérií. V současnosti by totiž došlo v podstatě ke zdvojení některých 

již zákonem upravených skutkových podstat trestných činů. 

Mezi trestné činy v dopravě lze zařadit obecně všechny trestné činy, které mají 

souvislost s dopravou. Někteří autoři řadí mezi trestné činy v dopravě i trestné činy, 

u nichž je dopravní prostředek předmětem útoku.16 Poté bychom mohli zařadit 

i například trestné činy neoprávněné užívání cizí věci, pojistný podvod nebo poškození 

a ohrožení životního prostředí. Toto pojetí je ovšem velmi široké a pro účely této práce 

nevyhovující. Přesnější vymezení trestných činů v dopravě je dle jejich společného 

objektu, kterým je zájem na bezpečnosti silničního provozu. Ty můžeme rozdělit na 

trestné činy, které mají přímou souvislost s dopravní nehodou, tedy vždy je jejich 

výsledkem dopravní nehoda, nebo doprovodné trestné činy, které mohou, ale nemusí 

mít vztah k dopravní nehodě.17 Podle těchto kritérií řadím mezi trestné činy v dopravě, 

které mají přímou souvislost s dopravní nehodou, vraždu (vyskytuje výjimečně, ale pro 

úplnost ji zmíním), usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví a ublížení na zdraví, 

těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Mezi doprovodné 

trestné činy, řadím neposkytnutí pomoci a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku, obecné ohrožení a obecné ohrožení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem 

návykové látky, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (i 

z nedbalosti) a opilství. Násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání tvoří samostatnou skupinu trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných. 

Přehled evidovaných trestných činů v dopravě je uveden v tabulce č. 1. 

 

2.1 VRAŽDA A USMRCENÍ Z NEDBALOSTI 

 Trestní zákoník řadí tyto nejzávažnější trestné činy do prvního dílu první hlavy – 

trestné činy proti životu. Objektem těchto trestných činů je lidský život, který je chráněn 

                                                 
16 VETEŠNÍK, P., JEMELKA, L., POTĚŠIL, L., VETEŠNÍKOVÁ, E., ADAMEOVÁ, Z., BOHUSLAV, 

L. Dopravní právo. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 628. 

17 CHMELÍK, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 25. 
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jako nejvyšší hodnota. Vražda (§ 140 TZ) není v souvislosti s dopravou typickým 

trestným činem a setkáváme se s ní velmi zřídka. Důvodem je to, že znakem skutkové 

podstaty je úmysl, a ten je neobvyklý. Berme v úvahu i to, že u řidiče, který způsobil 

dopravní nehodu, lze velmi těžko prokázat úmysl a také platí zásada i dubio pro reo. 

Ojediněle se setkáváme v médiích s tím, že řidič úmyslně najíždí motorovým vozidlem 

do lidí. Takové jednání bychom ovšem nekvalifikovali jako vraždu, ale spíše jako 

obecné ohrožení podle § 272 odst. 1, 3 písm. a) TZ, které je vůči vraždě ve vztahu 

speciality. Ovšem tím není vyloučeno, že by k vraždě v souvislosti s dopravou dojít 

nemohlo. Například pokud se osoba pokusí o sebevraždu a jako způsob jejího vykonání 

si zvolí srážku s motorovým vozidlem. Potřebný úmysl spatřujeme ve zjevné 

lhostejnosti pachatele k usmrcení jiného, konkrétně se jedná o úmysl nepřímý.18 

 Když dojde při dopravní nehodě ke smrti člověka, v zásadě se jedná o usmrcení 

z nedbalosti (§ 143 TZ). Subjektivní stránka tohoto trestného činu je charakterizována 

právě nedbalostí. Při zkoumání nedbalosti je nejprve potřeba zjistit, zda řidič porušil 

pravidla silničního provozu. Aby byla dovozena i jeho trestní odpovědnost, je nutné 

zároveň prokázat, zda věděl nebo vědět měl a mohl, že svým jednáním může naplnit 

následek předvídaný zákonem.19 V tomto případě je oním následkem smrt. Pokud 

pachatel není subjektivně ani objektivně schopen předvídat, že svým jednáním může 

způsobit smrt, ale přitom k usmrcení osoby dojde, pak se čin případně posuzuje podle 

příslušné skutkové podstaty jiného trestného činu, ke kterému směřuje zavinění 

pachatele, s tím že kvalifikovaná skutková podstata je způsobení smrti. Je nutné dovodit 

příčinnou souvislost mezi jednáním pachatele a smrtelným následkem. Řidič 

motorového vozidla je trestně odpovědný, ačkoli sám vozidlo neřídil, ale řízení vědomě 

svěřil nekompetentní osobě, o níž věděl, že není schopna vozidlo ovládat (například 

osoba pod vlivem návykových látek nebo osoba bez řidičského oprávnění). Samotné 

nedodržení pravidel silničního provozu nemusí založit trestní odpovědnost v případě, že 

pachatel mohl oprávněně předpokládat, že jím zvoleným postupem škodlivý následek 

                                                 
18 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.08.2008, sp. zn. 7 Tdo 1019/2008. 

19 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 06.09.2001, sp. zn. 3 Tz 182/2001, uveřejněné pod č. 43/2002 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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způsoben nebude.20 V tom případě by se pachatel mohl dopustit jen přestupku. Jedná se 

o trestný čin poruchový, není dostačující ohrožení života, ale přímo porucha objektu 

chráněného zákonem, konkrétně zájem na ochraně lidského života. 

 

2.1.1 Porušení důležité povinnosti a hrubé porušení zákonů o bezpečnosti 

dopravy 

 V souvislosti s dopravou se často využívá kvalifikovaná skutková podstata 

usmrcení z nedbalosti v odstavci druhém. Ta předpokládá porušení důležité povinnosti 

vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou podle 

zákona. V dopravě připadá v úvahu typicky porušení důležité povinnosti uložené podle 

zákona, a to především zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Porušení důležité povinnosti, případně hrubé porušení zákonů o bezpečnosti dopravy, je 

znakem skutkových podstat několika trestných činů, ne jen usmrcení z nedbalosti. Proto 

se tomuto tématu budu věnovat podrobněji v této podkapitole. 

 Co je obsahem porušení důležité povinnosti řeší judikatura Nejvyššího soudu. 

Obecná teze je, že za porušení důležité povinnosti lze považovat porušení povinnosti, 

které má za následek nebezpečí pro lidský život a zdraví. Není to tedy porušení jakékoli 

povinnosti dané zákonem, ale je třeba posuzovat nebezpečnost tohoto porušení pro 

společnost. Zároveň samozřejmě musí soud zjistit příčinnou souvislost mezi porušením 

důležité povinnosti a následkem.21 Uplatňuje se zde opět zásada subsidiarity trestní 

represe. Judikatura Nejvyššího soudu se dále vyvíjela takovým směrem, že z této 

obecné teze začala vyvozovat konkrétní příklady porušení důležité povinnosti, což jistě 

pomohlo rozhodovací praxi soudů a sjednocování judikatury. Není jistě možné 

vyjmenovat všechny důležité povinnosti, jejichž porušením se osoba dopustí trestného 

činu, ale uvedení typických případů může být užitečným vodítkem pro orientaci v této 

problematice. 

                                                 
20 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Zvláštní část (§ 140–421). Komentář.  2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s. 1577. 

21 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.4.1966, sp. zn. 9 Tz 11/66, uveřejněné pod č. 31/1966 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 



25 

 

 Velmi častým příkladem je vysoká rychlost. I z policejních statistik vyplývá, že 

nepřiměřená rychlost je jednou z hlavních příčin dopravních nehod a zároveň tyto 

dopravní nehody mají často za následek usmrcení osob.22 Vysoká rychlost spočívá 

v překročení nejvyšší povolené rychlosti, která je dána striktně stanovenými hranicemi 

v § 18 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Například 

v obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h. Výrazné překročení nevyšší povolené 

rychlosti jistě vyvolává nebezpečí pro lidský život a zdraví. Toto nebezpečí je obzvlášť 

vysoké při jízdě v obci, kde se na silnici pohybují chodci. Řidič si ve vysoké rychlosti 

všimne chodce až když je příliš pozdě a nestačí vozidlo zabrzdit. Následek srážky 

vozidla s chodcem je z pravidla usmrcení chodce. Další nebezpečná situace nastává na 

křižovatce. Řidič na vedlejší silnici má povinnost dát přednost v jízdě řidičům na silnici 

hlavní. Pokud ovšem řidič na hlavní silnici výrazně překračuje povolenou rychlost, není 

schopen řidič na vedlejší silnici tuto rychlost odhadnout. Nelze se ani dovolávat 

principu omezené důvěry, jelikož řidič výrazně překračující rychlost sám v podstatě 

znemožňuje ostatním řidičům dodržení dopravních předpisů. Z toho vyplývá, že 

viníkem srážky v křižovatce nemusí být vždy řidič přijíždějící z vedlejší silnice, který 

nedá přednost v jízdě. Odpovědnost musí nést řidič, který výrazně překročil povolenou 

rychlost a tím porušil důležitou povinnost.23 Pokud srážkou dojde k usmrcení osob, 

tento řidič má trestní odpovědnost za trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 

odst. 1, 2 TZ.  

 I rychlost nižší, než je nejvyšší povolená rychlost, může být v některých 

případech nepřiměřená. Z § 18 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

vyplývá, že řidič musí, nehledě na stanovenou maximální povolenou rychlost, 

přizpůsobit svou jízdu dalším okolnostem, které je možno předvídat. Zákon nabízí 

demonstrativní výčet těchto okolností, například schopnosti řidiče, vlastnosti vozidla, 

technický stav pozemní komunikace nebo povětrnostní podmínky. Zároveň řidič smí jet 

jen takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. 

Z toho vyplývá, že ačkoli řidič dodrží nejvyšší předepsanou rychlost danou právním 

                                                 
22 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

23 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.10.2004, sp. zn. 5 Tdo 1173/2004, uveřejněné pod č. 45/2005 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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předpisem nebo ji překročí jen nepatrně, v konkrétní situaci tato rychlost může být 

nepřiměřená a v příčinné souvislosti s ní může dojít k dopravní nehodě s následkem 

usmrcení člověka. Příkladem je řidič na dálnici, který jel rychlostí cca 100 km/h, tedy 

dodržel nejvyšší povolenou rychlost, která je 130 km/h. Při sjíždění z dálnice provedl 

nebezpečný manévr, předjel ještě vozidlo před sebou, a poté se hned řadil do 

odbočovacího pruhu, aniž by se do něj předtím podíval. V odbočovacím pruhu ovšem 

stála dvě osobní auta, do kterých řidič narazil a tím také srazil poškozeného, který 

následkem zranění zemřel. Tímto jednáním porušil nejen povinnost přizpůsobit rychlost 

jízdy okolnostem, které je možné předvídat, ale také další povinnosti – chovat se 

ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek 

jiných osob ani svůj vlastní [§ 4 odst. 1, písm. a) zákona o provozu na pozemních 

komunikacích], věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na 

pozemních komunikacích [§ 5 odst. 1, písm. b) zákona o provozu na pozemních 

komunikacích].24 

Důležitá povinnost je stanovena v § 5 odst. 1 písm. d) zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. Po řidiči se vyžaduje, aby dbal zvýšené opatrnosti vůči 

zranitelným skupinám osob. Jsou to například děti nebo osoby zdravotně postižené, 

mohou to být i osoby v důchodovém věku. Od těchto osob nelze očekávat, že se budou 

chovat s potřebnou opatrností, o to vyšší míra opatrnosti je kladena na řidiče, který musí 

svou jízdu přizpůsobit. Řidič musí také brát ohled na vozidla, která tyto osoby 

přepravují a jsou označena. Například nelze objíždět stojící autobus, který je označen 

tak, že převáží děti. Hrozí nebezpečí, že dítě vyběhne z autobusu na silnici, aniž by se 

rozhlédlo. Pakliže by řidič zvýšené opatrnosti nedbal a dítě by srazil a usmrtil, porušil 

by důležitou povinnost a byl by trestně odpovědný. Při určování výše trestu by bylo 

možné vzít v úvahu spoluzavinění poškozeného v případě, že by značnou měrou 

spoluzavinil dopravní nehodu. Pak by mohly být splněny podmínky § 58 odst. 1 TZ 

o mimořádném snížení trestu odnětí svobody.25 

                                                 
24 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 09.07.2014, sp. zn. 7 Tdo 705/2014. 

25 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Zvláštní část (§ 140–421). Komentář.  2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s. 1507. 
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 Další porušení důležité povinnosti může být spatřováno v tom, že se řidič 

nepodrobí povinné lékařské prohlídce po dosažení určitého věku (§ 87 odst. 3 z. 

o provozu na pozemních komunikacích), ačkoli sám ví, že jeho zdravotní stav není 

dobrý.26 Tento řidič se pravděpodobně domnívá, že lékař by při prohlídce shledal, že 

není zdravotně způsobilý řídit motorové vozidlo. I přes to se rozhodne řídit motorové 

vozidlo a nedůvodně spoléhá na to, že jeho špatný zdravotní stav nebude mít vliv na 

jeho řidičské schopnosti. Řidič tedy jedná nedbale, a pokud v příčinné souvislosti se 

svým zdravotním stavem způsobí dopravní nehodu, je trestně odpovědný i za porušení 

důležité povinnosti. Zákaz řídit vozidlo, pakliže je schopnost řidiče snížena v důsledku 

zdravotního stavu, obsahuje ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. Vztahuje se na případy, kdy řidič věděl nebo měl a mohl 

vědět, že je zdravotně nezpůsobilý. Pokud by řidič řádně navštívil lékaře, tak by tuto 

informaci věděl. 

 Příčinou dopravní nehody může být špatný technický stav vozidla, který může 

spočívat například v poruše brzdového systému. V tomto případě je důležité zjistit, zda 

řidič o poruše věděl nebo ji měl a mohl objevit při kontrole vozidla před jízdou, 

respektive před nehodou. Povinností řidiče je užít k jízdě vozidlo, které je technicky 

způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Tato povinnost vyplývá z § 5 odst. 1 

písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s § 36 a 37 zákona 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Porušením důležité 

povinnosti je vědomé užití technicky nezpůsobilého vozidla k jízdě, jehož závada 

ohrožuje bezpečnost silničního provozu, tedy i lidský život a zdraví.27 

 Trestní zákoník vedle porušení důležité povinnosti rozlišuje ještě hrubé 

porušení zákonů o bezpečnosti dopravy. Zdůrazňují se přímo zákony, tudíž povinnost 

musí být dána přímo zákonem a nikoli jen na základě zákona podzákonným právním 

předpisem. Ten může pouze konkretizovat zákonem stanovenou povinnost. Na rozdíl od 

                                                 
26 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.10.1985, sp. zn. 8 Tz 72/85, uveřejněné pod č. 43/1986 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.7.1986, sp. zn. 8 Tz 45/1986, uveřejněné pod č. 26/1987 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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porušení důležité povinnosti, která je uložena podle zákona, tedy zákonem i 

podzákonným právním předpisem. Judikatura obecných soudů i Nejvyššího soudu 

vykládá hrubé porušení jako podstatně závažnější, než je porušení důležité povinnosti a 

má za následek možnost vzniku těžké újmy na zdraví nebo smrti více osob. Často se 

jedná o případy, kdy řidič poruší více norem upravujících bezpečnost dopravy 

zároveň.28 Například řidič jede nepřiměřenou rychlostí, nedodržuje dopravní značení, 

a ještě je pod vlivem návykových látek. Takové chování je velmi nebezpečné pro 

společnost, životy a zdraví lidí, řidič tím projevuje bezohlednost k ostatním účastníkům 

silničního provozu a k těmto hodnotám. Můžeme srovnat s úpravou hrubé nedbalosti 

v § 16 odst. 2 TZ. V případě dopravní nehody hrozí velmi vážné následky. Usmrcení 

z nedbalosti podmiňuje hrubým porušením zákonů o bezpečnosti dopravy použití vyšší 

trestní sazby (§ 143 odst. 3 TZ), přičemž trestní sazba se ještě zvyšuje, pokud pachatel 

takovým činem způsobí smrt nejméně dvou osob (§ 143 odst. 4 TZ). 

 Miroslav Polcar uvádí, že o hrubé porušení předpisů v dopravě půjde 

pravděpodobně vždy v případech nerespektování ustanovení § 28 a § 29 zákona 

o provozu na pozemních komunikacích. Tato ustanovení se týkají železničních 

přejezdů, jejichž definici nalezneme v § 2 písm. bb) téhož zákona – místo, kde se 

úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na 

samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou. Z povahy železniční 

dopravy je zřejmé, že kolejová vozidla musí mít vždy přednost a při vjíždění na 

železniční přejezd musí být řidič velmi opatrný. Zmíněná ustanovení požadují po 

účastníku silničního provozu dodržení několika povinností: přejíždět přes přejezd jen 

v jednom jízdním pruhu, tedy zákaz předjíždění; dodržovat nejvyšší povolenou rychlost; 

nevjíždět na přejezd ve stanovených případech. Významná je ale obecná klauzule, která 

říká, že řidič si musí před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se 

přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet (§ 28 odst. 1 z. o provozu na 

pozemních komunikacích). Tento apel na řidiče vyjadřuje ještě vyšší míru opatrnosti 

než zvýšená opatrnost, kterou můžeme nalézt v obecné úpravě povinností řidiče, jejíž 

nedodržení zpravidla kvalifikujeme jako porušení důležité povinnosti. Pokud si řidič 

                                                 
28 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.4.2007, sp. zn. 3 Tdo 328/2007. 
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není naprosto jist, zda může bezpečně přejet přes přejezd, tak na přejezd zkrátka vjet 

nesmí. Řidič může k tomuto zjištění využít pomoci náležitě poučené osoby. Samotná 

jízda přes železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, ale nedojde k naplnění 

skutkové podstaty trestného činu, je sankcionována jako přestupek [za přestupek dle 

§ 125c odst. 1 písm. f) bod 9 zákona o provozu na pozemních komunikacích se uloží 

pokuta od 2500 do 5000 Kč dle § 125c odst. 5 písm. f) téhož zákona a zákaz činnosti od 

jednoho do šesti měsíců dle § 125c odst. 6 písm. c) bod 3 téhož zákona].29 

 V souvislosti s usmrcením z nedbalosti bych se ráda krátce věnovala 

nejnovějšímu nálezu Ústavního soudu30, který se zabýval problematikou dopravní 

kriminality. Skutkový stav byl následující: Pachatel (stěžovatel), řídil osobní motorové 

vozidlo po požití alkoholu, jel nepřiměřeně vysokou rychlostí a nepřizpůsobil jízdu 

stavebnímu a dopravně-technickému stavu vozovky. To vedlo k vyjetí z vozovky a 

k dopravní nehodě, při které se vozidlo převrátilo na střechu. Důsledkem byla smrt 

spolujezdce, který seděl na předním sedadle a nebyl připoután bezpečnostním pásem. 

Právě otázka připoutání se bezpečnostním pásem byla jádrem stěžovatelovy 

argumentace a tou se také Ústavní soud podrobně zaobíral, přičemž také poukázal na 

dosavadní rozporuplnou judikaturu Nejvyššího soudu. Ustanovení, ze kterého se 

vychází je § 5 odst. 1 písm. i) zákona o provozu na pozemních komunikacích, jež 

stanoví povinnost řidiče zajistit bezpečnost přepravované osoby. Tím jsou myšleny 

bezpečnostní pásy, případně dětské autosedačky. Vedle toho ustanovení § 9 odst. 1 

písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích požaduje po přepravované 

osobě, aby byla za jízdy připoutaná.  Doposud Nejvyšší soud v trestních věcech z tohoto 

dovozoval povinnost, a tím i odpovědnost řidiče za připoutání spolujezdce. Řidič nemá 

ani zahajovat jízdu, pokud by se přepravovaná osoba odmítla připoutat. Naopak 

v civilních věcech zastává Nejvyšší soud opačné stanovisko, tedy že řidič neodpovídá 

za dodržení povinnosti přepravovaných osob být připoutány. Tuto nejednotnost ve 

výkladu příslušných ustanovení, která vede k právní nejistotě, postavil nyní Ústavní 

soud na jisto. Řidič v zásadě nemá povinnost zajistit připoutání přepravovaných osob, 

                                                 
29 POLCAR, M. Některé trestné činy v dopravě, páchané řidiči motorových dopravních prostředků. 

Trestní právo. 2014, roč. 18, č. 4, s. 14-24. 

30 Nález Ústavního soudu ze dne 17.4.2018, sp. zn. II.ÚS 492/17. 
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s výjimkou, že by šlo o osobu, která by sama nebyla schopna dodržet povinnost být 

připoutána (např. dítě, osoba zdravotně postižená). Takový požadavek na řidiče by byl 

příliš přísný, vzhledem k tomu že řidič má omezené možnosti, jak si vynutit dodržení 

povinnosti od přepravované osoby. Avšak v případě stěžovatele, se tímto nemůže zbavit 

své odpovědnosti za nedbalostní usmrcení spolujezdce, neboť sám porušil několik 

svých povinností, a navíc si byl vědom toho, že spolujezdec není připoután a svou jízdu 

tomu nepřizpůsobil. Je zde jasná příčinná souvislost mezi jednáním řidiče a smrtí 

spolujezdce. Nedodržení povinnosti spolujezdce být připoután příčinnou souvislost 

nepřerušuje. 

 Německý trestní zákoník, na rozdíl od našeho, vyjmenovává v § 315c odst. 231 

taxativně případy, kdy se jedná o hrubé porušení dopravních předpisů: nedání přednosti 

v jízdě; nesprávné předjíždění; nesprávné řízení v blízkosti přechodu pro chodce; rychlá 

jízda na místech se sníženou viditelností na silničních přejezdech, křižovatkách nebo 

železničních přejezdech; nedržení se na pravé straně silnice v místech se sníženou 

viditelností; otáčení, couvání nebo jízda v protisměru, nebo pokusy o takové jednání na 

dálnici či silnici pro motorová vozidla; neoznačení vozidla, které zastavilo nebo je 

poškozené, v dostatečné vzdálenosti, ačkoli je to nezbytné pro bezpečnost provozu.  

Zároveň je tím ohrožen život nebo zdraví jiného člověka nebo majetek významné 

hodnoty. Tato jednání bychom podle české úpravy podřadili spíše pod porušení důležité 

povinnosti uložené podle zákona, vzhledem k jejich závažnosti i k výši trestní sazby. 

Nicméně mohli bychom se inspirovat německou úpravou a zařadit do trestního 

zákoníku (konkrétně do výkladových ustanovení) obecnou klauzuli porušení důležité 

povinnosti a hrubého porušení zákonů o bezpečnosti dopravy a případně demonstrativní 

výčet takových jednání. Potřeba takové úpravy dle mého názoru vyplývá z toho, že 

trestná činnost v dopravě je aktuálním tématem a v trestním zákoníku jí není věnováno 

příliš mnoho prostoru. Dále jsem z vlastní zkušenosti vypozorovala, že laická veřejnost 

nemá velké povědomí o tom, co je dopravní kriminalita a jaká jednání jsou natolik 

nebezpečná, že se posuzují jako trestné činy. Přitom většina populace jsou řidiči, a tedy 

jsou i v nejpočetnější skupině potenciálních pachatelů. A konečně by to napomohlo 

                                                 
31 Strafgesetzbuch – německý trestní zákoník z 15.5.1871. 
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v posuzování orgánům činným v trestním řízení a soudům. I ve výše zmíněném případů 

se ukázalo, že právní kvalifikace konkrétních jednání a rozlišování mezi porušením 

důležité povinnosti a hrubým porušením není zcela jednotné.  

 

2.2 TĚŽKÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI A UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ 

Z NEDBALOSTI 

 Trestné činy proti zdraví jsou zařazeny ve druhém díle první hlavy trestního 

zákoníku. Objektem takových trestných činů je lidské zdraví, a to jak fyzické, tak i 

psychické. Rozhodné přitom je, zda se zdraví jedince zhoršilo v důsledku spáchání 

trestného činu. I nemocný člověk je způsobilým předmětem útoku. Z hlediska zavinění 

jsem již poukázala na to, že pro trestné činy v dopravě je signifikantní nedbalost. Proto 

se nebudu zmiňovat o dalších trestných činech proti zdraví, jejichž znakem skutkové 

podstaty je úmysl, ale zaměřím se pouze na těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 

TZ) a ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 TZ). 

Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti se dopustí ten, kdo jinému způsobí 

těžkou újmu na zdraví (§ 147 odst. 1 TZ). Rozlišení ublížení na zdraví a těžké újmy na 

zdraví nalezneme ve výkladových ustanoveních trestního zákona. Ublížení na zdraví 

spočívá v poruše zdraví, která znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného nikoli 

jen po krátkou dobu a současně vyžaduje lékařské ošetření (§ 122 odst. 1 TZ). Soudní 

praxe vychází z toho, že znesnadnění obvyklého způsobu života nikoli jen po krátkou 

dobu trvá zhruba 7 dní. Vodítkem může být délka trvání pracovní neschopnosti, ovšem 

nelze se omezovat automaticky jen na to. Je potřeba zohledňovat i další okolnosti 

konkrétního případu (například intenzita bolestivosti zranění). Každá porucha zdraví 

také nemusí způsobovat pracovní neschopnost, ale může mít dopad do jiných sfér života 

člověka, například znemožnění sportovat nebo zhoršení společenského života. 

Vzhledem k těmto dalším okolnostem, které ukazují na závažnější poruchu zdraví a 

odlišují ji od nepatrného poranění nebo přechodné nevolnosti, může být délka trvání 
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i kratší než 7 dní.32 Nutnost lékařského ošetření se posuzuje z objektivního hlediska. 

Není rozhodné, jestli se poškozený skutečně nechal ošetřit lékařem nebo se ošetřil sám 

doma. V obvyklých případech ale k ošetření lékařem dochází. Člověk zpravidla bývá 

upoután na lůžko, ale nevyžaduje se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.  

Těžká újma je stanovena splněním obecné klauzule a současně jedním 

z taxativně vymezených druhů (§ 122 odst. 2 TZ). Obecně se musí jednat o vážnou 

poruchu zdraví, tedy zjevně horší než porucha zdraví v případě ublížení na zdraví. 

Z jednotlivých druhů těžké újmy bych zmínila poškození důležitého orgánu a delší dobu 

trvající poruchu zdraví. Při dopravní nehodě právě často dochází k poranění orgánů, 

například mozku, míchy nebo plic. V závažnějších případech je poraněno i několik 

orgánů zároveň, pak hovoříme o polytraumatu. Následkem takových rozsáhlých zranění 

může být i smrt. Delší dobu trvající porucha zdraví je obdobně jako v případě ublížení 

na zdraví vymezena soudní praxí, délka trvání poruchy zdraví je minimálně 6 týdnů. 

Opět tato doba může být i kratší s ohledem na rozvoj lékařské vědy. Ovšem závažnost 

takové poruchy zdraví se musí posuzovat v souladu se smyslem a účelem ustanovení 

§ 122 odst. 2 písm. i) TZ a nemůže být kvalifikována jako pouhé ublížení na zdraví jen 

z hlediska dodržení minimální doby 6 týdnů.33 

I u těchto trestných činů se nám objevuje porušení důležité povinnosti. 

U těžkého ublížení z nedbalosti je to okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby 

(§ 147 odst. 2 TZ). V případě ublížení na zdraví z nedbalosti je porušení důležité 

povinnosti znakem základní skutkové podstaty (§ 148 odst. 1 TZ). Hrubé porušení 

zákonů o bezpečnosti dopravy je u obou trestných činů okolností podmiňující použití 

vyšší trestní s tím, že v důsledku porušení musí být způsobena těžká újma na zdraví 

nejméně dvou osob (§ 147 odst. 3 TZ), nebo ublížení na zdraví nejméně dvou osob 

(§ 148 odst. 2 TZ). 

                                                 
32 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 31.10.1985, sp. zn. Tpfj 24/85, uveřejněné pod č. 16/1986 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

33 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 31.10.1985, sp. zn. Tpfj 24/85, uveřejněné pod č. 16/1986 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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Porušením důležité povinnosti je i řízení motorového vozidla pod vlivem 

návykové látky [§ 5 odst. 2 písm. b) z. o provozu na pozemních komunikacích]. 

Samotné řízení ve stavu vylučujícím způsobilost – množství návykové látky v krvi je 

vyšší než při ovlivnění, které si řidič přivodí požitím návykových látek, je trestným 

činem ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 TZ. Jestliže řidič v tomto stavu 

způsobí jinému těžkou újmu na zdraví, je možný jednočinný souběh trestného činu 

těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové 

látky. Mezi nimi není dán důvod vyloučení jednočinného souběhu, není mezi nimi vztah 

subsidiarity, speciality ani faktické konzumpce. Spáchání úmyslného trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky není prostředkem ke spáchání nedbalostního 

trestného činu těžkého ublížení na zdraví.34 To ovšem neplatí pro ublížení na zdraví 

z nedbalosti. Právě způsobení ublížení na zdraví je znakem kvalifikované skutkové 

podstaty ohrožení pod vlivem návykové látky [§ 274 odst. 2 písm. a) TZ], jež je ve 

vztahu speciality k ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Jen pro doplnění bych zmínila procesněprávní aspekty. Jako důkazní prostředek 

slouží lékařské zprávy a znalecké posudky, ze kterých se zjišťuje, jestli došlo ke 

zhoršení zdravotního stavu, jakým způsobem a v jaké intenzitě. Na základě těchto 

podkladů může soud posoudit právní otázku, zda se jedná o těžkou újmu na zdraví nebo 

ublížení na zdraví. Tyto otázky nepřísluší k posouzení znalci a soud se na to znalce 

nesmí ptát. K zahájení nebo pokračování v trestním stíhání pachatele těchto trestných 

činů se vyžaduje souhlas poškozené osoby, která by mohla jako svědek odepřít 

výpověď, například je to manžel nebo potomek (§ 163 odst. 1 trestního řádu). To se 

v praxi použije na spolujezdce řidiče, který zaviní dopravní nehodu, při které dojde 

k ublížení na zdraví nebo těžké újmě na zdraví spolujezdců. Často právě v autě jede celá 

rodina a bylo by nežádoucí, kdyby řidič byl automaticky trestně stíhán za tyto trestné 

činy vůči každému rodinnému příslušníkovi. Už samotná újma na zdraví jeho blízkých 

je pro řidiče dostatečně tvrdým trestem. 

 

                                                 
34 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 21.8.1997, sp. zn. 9 To 446/97, uveřejněné pod č. 44/1998 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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2.3 VYBRŽĎOVÁNÍ – ÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ 

Agresivní způsob řízení motorového vozidla se v poslední době projevuje tzv. 

vybržďováním. Tímto způsobem se agresivní řidič snaží potrestat ostatní řidiče, typicky 

ty, kteří jej zdržují pomalou jízdou. Vybržďující řidič vozidlo předjede a poté prudce 

sníží rychlost, případně úplně zastaví. Takové snížení rychlosti je pro vybržďovaného 

řidiče překvapivé a nepředvídatelné, obzvlášť pokud k němu dojde na dálnici. Ten poté 

často nemá šanci rychle a adekvátně zareagovat a hrozí vznik dopravní nehody, která 

může mít i velmi vážné následky. 

Právní kvalifikace takového jednání, kdy dojde k dopravní nehodě, není zcela 

jednoznačná. Soudy i Nejvyšší soud většinou dovozují úmyslné zavinění a kvalifikují 

vybržďování jako těžké ublížení na zdraví (§ 145 TZ) nebo ublížení na zdraví (§ 146 

TZ), případně ve stádiu pokusu, pokud k takové újmě na zdraví nedojde. Podle 

Nejvyššího soudu35 si vybržďující řidič musí být vědom, že řidič za ním nemůže 

předpokládat tak náhlé a bezdůvodné brzdění, a že může dojít ke střetu. Řidič si také 

musí být vědom, že takový střet může způsobit vážná zranění. Z toho vyplývá, že řidič 

jednal v nepřímém úmyslu, jelikož byl srozuměn s následkem svého jednání a dopustil 

se pokusu ublížení na zdraví. 

V jiném případu bylo vybržďování kvalifikováno jako pokus těžkého ublížení na 

zdraví. Tuto kauzu bylo možné zaznamenat i v médiích. Vybržďující řidič na dálnici 

v levém pruhu měl pocit, že vozidlo před ním, které jelo předepsanou rychlostí 

130 km/h, jej zdržuje. Nejprve začal najíždět na vozidlo zezadu, aby jej donutil jízdní 

pruh uvolnit. Poté jej vytlačil ke krajnici, předjel a začal vybržďovat. Řidička ve vozidle 

prudce zabrzdila a vozidlo se dostalo do smyku. Ke zraněním nedošlo jen šťastnou 

náhodou.36 

K takové právní kvalifikaci vyvstávají otázky a také kritika z řad odborné 

veřejnosti.37 Především argumenty hodnotící zavinění jsou zajímavé a inspirující. 

                                                 
35 Usnesení Nevyššího soudu ze dne 23.11.2011, sp. zn. 6 Tdo 1337/2011. 

36 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 7 Tdo 1068/2015. 

37 VUČKA, J. Vybržďování a trestněprávní paradoxy. In: Epravo.cz [online]. 19.1.2018. 
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Jednání vybržďujícího řidiče je agresivní a nebezpečné. Je však správné a spravedlivé 

tvrdit, že byl srozuměn s tím, že takovým jednáním způsobí újmu na zdraví nebo těžkou 

újmu na zdraví? A nemohl by být v tom případě srozuměn dokonce s tím, že může 

způsobit smrt? Řidič musí tedy předvídat nejistý následek. Je zajímavá rozdílnost v tom, 

za jakých podmínek má řidič předpokládat těžkou újmu na zdraví a kdy pouze újmu na 

zdraví, když oba demonstrované případy měly velice podobný skutkový děj a 

odehrávaly se na dálnici, tedy za vysoké rychlosti. Takové rozdílné posuzování může 

vyvolávat právní nejistotu. 

Vybržďující řidič také nejspíše nechce, aby i jemu samotnému byla způsobena 

újma, a spoléhá na to, že řidič za ním zabrzdí. Potom by se nabízelo zavinění ve formě 

vědomé nedbalosti. Jenže nedbalostní trestné činy nelze spáchat ve stádiu pokusu. 

Potom by bylo trestné pouze, pokud by došlo k dokonání, tedy k újmě nebo k těžké 

újmě na zdraví. Společenská škodlivost takového jednání si ale žádá přísnější postih, 

a to může být důvodem, proč Nejvyšší soud došel výkladem k takové právní kvalifikaci. 

 

2.4 NEPOSKYTNUTÍ POMOCI ŘIDIČEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

 Třetí díl první hlavy upravuje trestné činy ohrožující život nebo zdraví. Vedle 

jiných sem řadíme i neposkytnutí pomoci a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku. Jedná se tedy o trestné činy ohrožovací, k jejichž dokonání se vyžaduje 

vyvolání reálného nebezpečí vzniku újmy na lidském životě a zdraví, jež jsou objektem 

těchto trestných činů. Vzhledem k tématu práce se budu zabývat převážně 

neposkytnutím pomoci řidičem dopravního prostředku a vůči obecnějšímu neposkytnutí 

pomoci pouze vymezím základní rozdíly. 

 To, že si lidé mají mezi sebou pomáhat, patří k základním morálním hodnotám 

společnosti. Každý by k tomu měl být vychováván, aby se mu tato hodnota vštípila a 

v pozdějším věku pro něj byla samozřejmostí. Obzvlášť bychom měli pomáhat slabším 

a zranitelnějším skupinám osob, jako jsou děti, starší lidé, handicapovaní nebo nemocní. 

Často se bohužel stává, že lidé si nevšímají svého okolí a starají se jen o to, aby si 
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splnili své povinnosti, dorazili včas do zaměstnání nebo koukají do mobilního telefonu a 

vyřizují si e-maily. Je to jistě dáno uspěchanou dobou a také tím, že se nechceme 

zaplést do nepříjemné situace a řešit cizí problémy, když svých máme dost. Ten, kdo 

potřebuje pomoc, se ji nemusí dočkat, protože si ho skutečně třeba nikdo nevšimne, ale 

častěji proto, že si ho ostatní naoko nevšímají, protože pomoct zkrátka nechtějí. Pomoc 

přitom může spočívat jen v drobnostech, které mohou pro dotyčného znamenat jen 

krátké zdržení, ale potřebnému velmi usnadní život. Některé situace jsou ale mnohem 

závažnější a pomoc je vyžadována i zákonem, jelikož se reflektuje právě tato zkušenost 

a nelze se spoléhat na to, že si lidé automaticky pomohou. 

 Trestní zákoník upravuje povinnost kohokoli, aby poskytl potřebnou pomoc 

osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného 

vážného onemocnění (§ 150 odst. 1 TZ). Některé osoby mají v takové situaci zvláštní 

povinnost, která vyplývá z povahy jejich zaměstnání (§ 150 odst. 2 TZ). Jsou to 

především lékaři, hasiči nebo policisté. 

 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 TZ je 

speciální vůči obecnému neposkytnutí pomoci podle § 150 TZ. Prvním rozdílem mezi 

nimi je to, že § 151 TZ se vztahuje pouze na řidiče dopravního prostředku, který měl 

účast na dopravní nehodě. Není rozhodné, zda řidič dopravní nehodu zavinil či nikoli.38 

Důležité je uvědomit si, že pojem řidič dopravního prostředku se v tomto ustanovení 

pojímá poměrně široce. Řidiči jsou i osoby, které se v běžné mluvě i v odborné 

terminologii nazývají jinak. Pojem řidič se běžně užívá jen pro řidiče silničních 

dopravních prostředků (řidič osobního automobilu, autobusu, motocyklu). Ovšem 

§ 151 TZ se vztahuje i na jiné druhy dopravy, takže řidičem dopravního prostředku je 

i pilot letadla, kapitán lodi a strojvedoucí. Dopravní prostředek může být motorový 

i nemotorový, například jízdní kolo, a tedy řidičem dopravního prostředku je i cyklista. 

Na další účastníky dopravní nehody, případně i na přihlížející osoby nebo na řidiče, 

kteří neměli účast na dopravní nehodě, se použije obecnější neposkytnutí pomoci dle 

§ 150 TZ, které se vztahuje na každého. Druhým rozdílem je samotná existence 

                                                 
38 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 10.7.1951, sp. zn. 5 Tk 134/51, uveřejněné pod č. 104/1951 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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dopravní nehody. Za dopravní nehodu se považuje i taková situace, kterou řidič není 

schopen ovlivnit, neboť spočívá v jednání spolucestujícího, který například náhle 

vyskočí z jedoucího automobilu.39 Dopravní nehoda je událost, při které často hrozí 

nebo je způsobena újma na životě a zdraví. V roce 2017 utrpělo při dopravní nehodě na 

pozemních komunikacích lehké nebo těžké zranění 27 079 osob.40 Tím se dostáváme 

ke třetímu rozdílu, jenž spočívá v poskytnutí potřebné pomoci osobě, která utrpěla újmu 

na zdraví. Tím je vyjádřena menší závažnost újmy, než je tomu v § 150 TZ, kde se 

požaduje vážná porucha zdraví nebo dokonce nebezpečí smrti. Poskytnutí pomoci se 

nevyžaduje v případě, že poškozený je poraněn jen nepatrně nebo na místě zemřel. 

O tom se řidič musí nejprve přesvědčit. 

 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku je pravý omisivní trestný 

čin, lze jej spáchat pouze opomenutím a nezáleží na následku opomenutí, tudíž zda 

k újmě na životě či zdraví dojde nebo ne. Skutková podstata neobsahuje následek na 

životě jako znak skutkové podstaty.41 Řidič dopravního prostředku musí poskytnout 

potřebnou pomoc. Není však povinen podstupovat nepřiměřené riziko, aby způsobil 

újmu i sobě. Případně nemusí poskytovat pomoc, pokud mu to jeho zdravotní stav 

nedovoluje, jelikož byl například při nehodě vážně zraněn nebo utrpěl šok, což se stává 

často. Nejprve by řidič měl zjistit, v jakém stavu jsou všichni účastníci dopravní nehody 

a zda hrozí vznik dalšího nebezpečí, například únik kapalin a následná možnost 

výbuchu. Měl by také urychleně přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Zraněným 

by měl řidič poskytnout první pomoc. Pro poskytnutí první pomoci je součástí povinné 

výbavy motorových vozidel lékárnička. 

 Co se týče subjektivní stránky trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku, ta je charakterizována úmyslem. Pachatel je trestně odpovědný, 

jestliže ví, že má povinnost poskytnout někomu pomoc, ale rozhodne se tak neučinit, 

aniž by jemu samotnému hrozilo nebezpečí. Úmysl ale nesměřuje k případnému 

                                                 
39 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2007, sp. zn. 6 To 678/2007. 

40 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

41 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.9.1999, sp. zn. 8 Tz 119/99, uveřejněné pod č. 15/2000 Soudní 

judikatury ve věcech trestních. 
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následku neposkytnutí pomoci, v takovém případě by se mohlo jednat o jiný úmyslný 

trestný čin. Když by došlo neposkytnutím pomoci ke smrti poškozeného, s tím že bylo 

úmyslem pachatele opomenutím usmrtit poškozeného a zároveň měl pachatel zvláštní 

povinnost konat podle § 112 TZ, odpovídal by pachatel za následek, v tomto případě za 

smrt podle § 140 TZ.42 Ohrožovací trestné činy jsou ve vztahu subsidiarity vůči 

poruchovým trestným činům, proto je vyloučen jednočinný souběh. Po pachateli je 

nesmyslné požadovat, aby poskytl potřebnou pomoc osobě, které chtěl úmyslně 

způsobit ublížení na zdraví, jelikož by tak jednal v rozporu se svým záměrem.43 Při 

dopravní nehodě mnohem častěji dochází k nedbalostní újmě na zdraví. Pokud řidič 

zaviní tuto újmu a neposkytne pomoc, například z místa nehody ujede, jedná se o dva 

samostatné skutky a bude trestně stíhán za nedbalostní trestný čin (§ 143, 147 nebo 

148 TZ) ve vícečinném souběhu s § 151 TZ. Soud rozhodne o každém skutku 

samostatným výrokem.44  

 Trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku zaniká tzv. účinnou lítostí dle § 33 TZ, jestliže pachatel dobrovolně zamezil 

škodlivému následku nebo jej napravil, nebo učinil oznámení v momentě, kdy bylo 

možné škodlivému následku zabránit. V praxi se účinná lítost v této souvislosti uplatní 

jen zřídka. Pachatel těžko napraví nebo zamezí škodlivému následku, když z místa 

nehody ujede. Ačkoli by se poté dobrovolně vrátil a chtěl pomoci, často už je mu v tom 

objektivními okolnostmi zabráněno, neboť potřebnou pomoc již poskytly jiné osoby. 

Aby mohla reálně zaniknout trestní odpovědnost za § 151 TZ, byla by na místě 

speciální úprava účinné lítosti, která by respektovala jeho zvláštní povahu.45 Dle mého 

názoru, by se na neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku účinná lítost 

vůbec neměla vztahovat. Řidič neposkytne potřebnou pomoc v naprosté většině případů 

                                                 
42 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Zvláštní část (§ 140–421). Komentář.  2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s 1600. 

43 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.02.2010, sp. zn. 8 Tdo 150/2010, uveřejněné pod č. 18/2011 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.2.1983, sp. zn. 3 Tz 3/83, uveřejněné pod č. 8/1984 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

45 POLCAR, M. Neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě na pozemní komunikaci. Trestní právo. 2017, 

roč. 21, č. 3, s. 13-21. 
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z toho důvodu, že z místa nehody ujede, aby značně ztížil jeho trestní stíhání a vyhnul 

se odpovědnosti. 

 

2.4.1 Ujetí z místa dopravní nehody 

 Policejní statistiky ukazují, že ujíždění z místa nehody je poměrně častým 

jevem. V roce 2017 bylo 17 556 nehod zaviněno řidičem, který ujel z místa dopravní 

nehody, což představuje oproti roku 2016 ještě nárůst o 1 429 nehod. Při těchto 

nehodách, bylo usmrceno 7 osob.46 Ujetí z místa nehody představuje velký problém, 

jelikož pachatel se tím snaží vyhnout odpovědnosti (nejen trestní odpovědnosti) za 

způsobení dopravní nehody. Vyšetřování dopravní nehody je v takovém případě velmi 

obtížné. Dochází ke změně místa nehody a jeho ohledání je komplikovanější, průběh 

nehody je hůře zjistitelný, protože není vyznačeno, v jaké konečné poloze se vozidla 

nacházela. Určení viníka nehody je ztíženo, zpravidla jím je samozřejmě ten, který 

z místa nehody ujel, ale nelze jej automaticky obvinit jen z tohoto důvodu a je nutné 

prokázat to jinými důkazy. Pachatel má velký časový náskok a může potřebné důkazy 

zničit, ať už to jsou stopy na vozidle nebo to, že byl pod vlivem návykových látek.47 

Policisté se musí zaměřit při pátrání po pachateli na výslech svědků. Problémem je však 

to, že jedinými svědky mohou být třeba pouze účastníci nehody, kteří utrpěli újmu na 

zdraví, a od nich získat věrohodnou svědeckou výpověď je jistě obtížné. Potřebné údaje 

o vozidle si také málokdo přesně zapamatuje. Registrační značku, která by byla ideální 

pro identifikaci vozidla, by bylo možné zjistit snad jen, kdyby vozidlo někdo vyfotil. 

Většina lidí si zapamatuje barvu vozidla a případně obecný typ vozidla, tedy zda to byl 

osobní automobil a jaké velikosti, ale konkrétní značku a typ vozidla také nedokáže 

určit každý. Dopátrání se konkrétního pachatele, v případě, že z místa nehody ujede, 

může skončit neúspěchem. 

                                                 
46 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

47 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Beck, 2004, 

str. 495. 
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 Druhým problematickým aspektem ujetí z místa nehody je to, že řidič 

neposkytne potřebnou pomoc zraněným osobám. Díky tomu můžeme takové jednání 

kvalifikovat jako trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Řidič 

by se měl nejprve přesvědčit o tom, zda poškozený utrpěl újmu. V některých případech 

to ale ani nemusí být nutné. Pokud řidič srazí chodce, tak je naprosto zřejmé, že 

vyžaduje pomoc. V takovém případě by řidič vždy měl minimálně zavolat 

zdravotnickou záchrannou službu. Obecně je obtížné posuzovat, zda poškozený 

vyžaduje pomoc. O dokonaný trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku nejde, pokud poškozený nebyl vůbec zraněný anebo byl na místě mrtev. Ne 

vždy ale lze jednoznačně určit, že člověk je okamžitě mrtev. Jsou jistě situace, kdy to 

možné je a na první pohled lze říci, že člověk již nežije (například pokud má oddělenou 

hlavu od trupu). Ale člověk někdy dokáže přežít i vážná zranění a tehdy by se měl 

každý alespoň pokusit o oživení. Laikovi nepřísluší hodnotit, jestli má ještě smysl 

pomoc poskytovat a pouze lékař rozhoduje o tom, že člověk zemřel. Avšak pokud lékař 

dorazí na místo nehody a poškozený je mrtvý, je nutné, v souladu se zásadou in dubio 

pro reo, vycházet z toho, že byl mrtvý okamžitě, jestliže to nelze jednoznačně 

vyloučit.48 Pachatelé, kteří ujedou z místa nehody, se pak dovolávají toho, že se 

přesvědčili o tom, že poškozený byl na místě mrtev, ačkoli ve skutečnosti to tak být 

nemuselo. Takoví pachatelé se vyhnou trestnímu postihu za neposkytnutí pomoci 

a potažmo za ujetí z místa nehody. Jiná je situace tehdy, když se řidič vůbec 

nepřesvědčí o stavu poškozeného a okamžitě ujede z místa nehody. V tom případě se 

řidič dopustí pokusu trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 21 odst. 1, § 151 TZ.49 

 

Úvahy de lege ferenda 

 Z uvedeného vyplývá, že ujetí z místa nehody, nelze vždy účinně trestněprávně 

postihnout. Každý, kdo má v sobě zakořeněnou morální zásadu pomáhat druhým, jistě 

cítí, že ujetí z místa nehody bez poskytnutí pomoci a přivolání zdravotnické záchranné 

                                                 
48 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.2013, sp. zn. 5 Tdo 578/2013. 

49 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20.9.1962, sp. zn. 3 To 384/1962, uveřejněné pod č. 38/1963 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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služby, je zavrženíhodné. Zavinit dopravní nehodu z nedbalosti se může přihodit 

komukoli, stačí na chvilku se nevěnovat plně řízení. Ale v tom případě musí každý čelit 

následkům, a hlavně nedopustit to, aby člověk zemřel, ačkoli ho bylo možné včasnou 

pomocí zachránit. Současná právní úprava podle mého názoru nedostatečně postihuje 

bezohledné chování řidičů, kteří ujedou z místa nehody. Neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku se neuplatní nejen, pokud je poškozený na místě mrtev, ale také 

nelze použít v případě, že dojde jen ke škodě na majetku. Ujetí z místa dopravní 

nehody, která se musí povinně ohlašovat policii, se posuzuje pouze jako přestupek 

podle § 125c odst. 1 písm. i) bod 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Hrozí za něj ale pouze pokuta od 2500 do 5000 Kč. Vzhledem k závažnosti a četnosti 

takového počínání to hodnotím jako nedostatečné. 

 Navrhovala bych proto úpravu samostatného trestného činu ujetí z místa 

dopravní nehody. Jeho skutková podstata by mohla znít tak, že řidič dopravního 

prostředku, který ujede z místa dopravní nehody, na níž měl účast, dříve, než je zjištěna 

jeho totožnost a okolnosti nehody příslušným orgánem veřejné moci, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Objektem takového trestného 

činu by byl zájem na řádném vyšetření dopravní nehody. Jelikož v trestním zákoníku 

není samostatná hlava upravující trestné činy v dopravě, tak bych navrhovala zařazení 

do hlavy desáté trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, dílu čtvrtého, jiná 

rušení činnosti orgánů veřejné moci. Obdobnou úpravu obsahuje německý trestní 

zákoník v § 142.50 Ten upravuje nedovolené opuštění místa dopravní nehody poměrně 

podrobně. Podle § 142 odst. 1 účastník dopravní nehody, který opustí místo nehody 

před tím, než 1. umožní zjištění jeho totožnosti, jeho vozidla, povahy jeho účasti a 

prohlášení, že byl zapojen do nehody, nebo 2. vyčká přiměřenou dobu za okolností, 

během nichž nikdo není ochoten toto zjištění provést, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta nebo peněžitým trestem. Podle § 142 odst. 2 je trestně odpovědný podle 

odst. 1 také ten, kdo 1. po uplynutí přiměřené doby dané v odst. 1 bod 2,  nebo 2. 

oprávněně nebo ospravedlnitelně opustí místo nehody a bez zbytečného odkladu 

neumožní potřebná zjištění. Podle § 142 odst. 3 účastník nehody splní svoji povinnost, 

                                                 
50 Strafgesetzbuch – německý trestní zákoník z 15.5.1871. 
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pokud informuje oprávněné osoby nebo nejbližší policejní stanici, že měl účast na 

dopravní nehodě, uvede svoji adresu, státní poznávací značku a polohu vozidla a 

umožní jeho ohledání v přiměřené době. Toto se nepoužije, pokud úmyslně brání ve 

zjišťování potřebných informací. Německým trestním zákoníkem bych se inspirovala 

také při zvláštní úpravě účinné lítosti. Pokud by pachatel bez zbytečného odkladu učinil 

oznámení policejnímu orgánu a významně by přispěl k objasnění dopravní nehody, 

zanikla by jeho trestní odpovědnost. 

 

2.5 OBECNÉ OHROŽENÍ, OBECNÉ OHROŽENÍ Z NEDBALOSTI 

 Trestné činy obecné ohrožení (§ 272 TZ) a obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273 

TZ) jsou, jak název napovídá, trestné činy ohrožovací. K jejich dokonání stačí vznik 

reálného nebezpečí pro zákonem chráněný zájem, kterým je zájem na ochraně života a 

zdraví lidí a cizího majetku, není tedy rozhodný následek a k poruše ani dojít nemusí. 

Případný následek může být podle své závažnosti okolností podmiňující použití vyšší 

trestní sazby, například § 272 odst. 2 písm. d) TZ způsobí-li pachatel takovým činem 

těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. U obecného ohrožení z nedbalosti 

se objevuje jako znak kvalifikované skutkové podstaty porušení důležité povinnosti 

uložené podle zákona [§ 273 odst. 2 písm. b) TZ]. 

 Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení je klíčová 

existence obecného nebezpečí. Obecné nebezpečí je stav, kdy je větší počet osob 

v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek je v nebezpečí škody 

velkého rozsahu a tento stav je zapříčiněn nebezpečným jednáním pachatele. 

Charakterizuje ho rozsah ohrožení a jednání pachatele. Objektivní stránka spočívá 

v jednání pachatele, kterým způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho 

odvrácení či zmírnění, jinými slovy pachatel musí úmyslně nebo z nedbalosti sám 

vyvolat obecné nebezpečí anebo již existující obecné nebezpečí negativně ovlivnit.  

 Zákon demonstrativně vymezuje obecně nebezpečné jednání pachatele, je jím 

například zapříčinění požáru nebo povodně, škodlivého účinku výbušnin, plynu, 
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elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil. V dopravě pachatel naplní 

znaky trestného činu tím, že se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání. 

Zároveň tímto jednáním musí být lidé v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví 

anebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu. Tím je dána jistá vyšší míra 

závažnosti takového jednání. Soudní praxe se ustálila na tom, že v ohrožení života nebo 

zdraví musí být minimálně 7 lidí.51 Takový počet lze považovat za dostatečně vysoký, 

aby se jednalo o obecné ohrožení. Nebezpečí škody na cizím majetku je kvantifikováno 

jako velkého rozsahu. Podle výkladového ustanovení § 138 odst. 1 TZ musí hrozit 

škoda dosahující částky nejméně pět milionů korun. Vychází se ze skutečné hodnoty 

majetku před vznikem nebezpečí škody. Ohrožení života, zdraví nebo cizího majetku je 

dáno alternativně, ale v praxi k němu běžně dochází současně. Podstatné je, aby 

nebezpečí bylo dostatečně intenzivní, bezprostřední a konkrétní, tedy musí se podstatně 

přiblížit poruše. A také je typická živelnost a neovladatelnost průběhu událostí, 

následný vznik poruchy je nezávislý na vůli pachatele.52 

 Jednání, kterým lze naplnit znaky trestného činu obecného ohrožení, případně 

obecného ohrožení z nedbalosti je zákonem vymezeno široce. Je to v podstatě jakékoli 

nebezpečné jednání, jehož intenzita se podobá požáru, povodni apod. V souvislosti 

s dopravní kriminalitou opět musíme nahlédnout do judikatury, která se touto 

problematikou zabývá. Podle Nejvyššího soudu může obecné nebezpečí vyvolat jízda 

na dálnici v protisměru.53 Musí se však zohlednit všechny okolnosti konkrétní situace. 

V uvedeném případu jel řidič ve vzdálenosti 12 km po dálnici v protisměru rychlostí 

130 km/h v brzkých ranních hodinách, kdy byla hustota provozu minimální. Soud 

prvního stupně to konstatoval tak, že by bylo nepravděpodobné, aby řidič nepotkal 

minimálně sedm vozidel s jedním řidičem a z toho dovodil, bezprostřední nebezpečí 

smrti nebo těžké újmy na zdraví alespoň sedmi osob. Nejvyšší soud se s tímto 

nespokojil a zdůraznil, že nebezpečí musí hrozit bezprostředně v zákonem 

požadovaném rozsahu, což v tomto případě nebylo jednoznačně dovozeno. Nicméně 

                                                 
51 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.1.1982, sp. zn. 7 To 55/82 , uveřejněné pod č. 39/1982 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

52 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2001, sp. zn. 4 Tz 209/2001. 

53 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2007, sp. zn. 6 Tdo 1025/2007. 
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z tohoto ustanovení mohou soudy vycházet při posuzování obdobných situací jízdy 

v protisměru po dálnici. I laik jistě ví, že taková jízda je velmi nebezpečná. Po dálnici 

vozidla jezdí vysokou rychlostí, a navíc řidiči nemohou očekávat náhle vozidlo 

v protisměru, tudíž jejich reakce nemusí být včasná. Není nutné zdůrazňovat, že 

následky čelního střetu vozidel v tak vysoké rychlosti by byly fatální. 

 Dalším případem, kdy by se dalo uvažovat o obecném ohrožení, je jízda vozidel, 

která převážejí větší počet cestujících, například vozidla hromadné dopravy. Pokud řidič 

takového vozidla jede riskantní jízdou, mohl by se dopustit trestného činu obecného 

ohrožení, jelikož by byli ohroženi pasažéři předmětného vozidla, jejichž počet by 

přesahoval sedm osob.54 Jízda by ale musela být natolik nebezpečná, aby reálně hrozila 

dopravní nehoda. Pokud by k dopravní nehodě došlo, potom by se skutečně jednalo 

o obecné ohrožení, i když by cestující nebyli zraněni. 

 Obecným ohrožením může být také nedovolené přejíždění železničních 

přejezdů. Často se setkáváme v médiích s tím, že řidiči nerespektují signalizaci na 

železničních přejezdech a poté hrozí střet vozidla s vlakem. Ten může mít velmi vážně 

následky na životech a zdraví, ale také i na majetku, a to jak na straně vozidla a osob 

v něm, tak i na straně vlaku. Vlak může jen velmi těžko střetu zabránit kvůli své 

rychlosti a dlouhé brzdné dráze a samozřejmě, že z povahy kolejového dopravního 

prostředku ani nemá šanci vyhnout se vozidlu, které mu stojí v cestě. Proto je kladen tak 

velký důraz na ukázněnost řidičů silničních vozidel. 

 Podle průzkumu chování osob na železničních přejezdech55 řidiči ve většině 

případů vjíždějí na železniční přejezd zabezpečený přejezdovou zabezpečovací 

signalizací a závorou ještě v okamžiku, kdy se sice závora zvedá, ale světelná výstraha 

ještě trvá. Řidiči si neuvědomují nebezpečí, které je s tím spojeno. Může se totiž stát, že 

závora se zvedne jen na chvíli a v momentě, kdy vozidlo přejíždí, se závora zase sklopí 

a vozidlo zůstane uvězněné na přejezdu. Paradoxně se řidiči chovají nejvíc zodpovědně 

                                                 
54 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.11.2012, sp. zn. 67 To 367/2012. 

55 CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU V.V.I. Průzkum chování 2. In: Czrso.cz [online]. 24.9.2012. 
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na železničních přejezdech zabezpečených jen přejezdovou zabezpečovací signalizací 

bez závor.  

 Ještě horší je situace, kdy železniční přejezd nebezpečně přejíždí nákladní 

automobil nebo autobus. U nich je pravděpodobnost střetu ještě vyšší, jelikož díky svojí 

velikosti a hmotnosti nemohou přejezd přejet dostatečně rychle. U autobusu navíc hrozí 

nebezpečí většímu počtu cestujících, kteří ani nemají možnost autobus rychle opustit 

v případě jeho uvíznutí na přejezdu. Řidič se při takovém nebezpečném přejíždění 

železničního přejezdu dopustí zpravidla trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. 

Nedovolené vjíždění na železniční přejezd je také porušením důležité povinnosti. 

Takové jednání lze tedy kvalifikovat jako obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273 

odst. 1, odst. 2 písm. b) TZ. Tento trestný čin je dokonán i v případě, že nedojde ke 

srážce, a to jen díky tomu, že strojvedoucí vlaku použil včas rychlobrzdu. Řidič, který 

přejíždí železniční přejezd, ačkoli již vidí přibližující se vlak, a tudíž nemá dostatek 

času na to, aby bezpečně přejel, ohrožuje bezprostředně na životě a zdraví cestující 

v motorovém vozidle i ve vlaku.56 Ohrožuje i cizí majetek, jelikož vlak má tak vysokou 

hodnotu, že hrozí škoda velkého rozsahu. 

 

Ujíždění před policií jako trestný čin obecného ohrožení? 

 

 V souvislosti s trestným činem obecného ohrožení je zajímavá problematika 

ujíždění před policií tzv. policejních honiček. To je situace, kdy řidič ujíždí před policií, 

která jej pronásleduje. Pro média a obecně pro veřejnost jsou velmi atraktivní. Lidé 

sledují, jak je policie vybavena na boj s těmito piráty silnic výkonnými vozidly a 

ostnatými pásy. Připomíná to scény z akčního filmu. Avšak je to velmi nebezpečný jev. 

Nejen pro pronásledovaného řidiče, ale hlavně i pro policisty a všechny další osoby, 

které se v blízkosti nacházejí.57 

                                                 
56 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.11.1982, sp. zn. 7 Tz 96/82, uveřejněné pod č. 48/1983 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 

57 VÁVRA, L. Ujetí a zajatí. In: Pravniprostor.cz [online]. 17.2.2015. 
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 Zajímavé je usnesení Nejvyššího soudu58, které vybočuje z dosavadní soudní 

praxe a rozšiřuje aplikovatelnost trestného činu obecného ohrožení i na další situace, 

kterou je právě například policejní honička. Do té doby se judikatura přikláněla 

k výkladu obecného ohrožení tak, že větší počet osob je ohrožen konkrétně a 

bezprostředně ve stejném okamžiku. Podle Nejvyššího soudu však lze naplnit znaky 

skutkové podstaty obecného ohrožení i tak, že osoby v příslušném počtu jsou konkrétně 

a bezprostředně ohroženy postupně v krátkém časovém intervalu, jediným souvislým 

nedělitelným jednáním pachatele. Takové pachatelovo jednání právě sedí na případ 

policejní honičky, kdy pachatel jede v obci i mimo obec extrémně vysokou rychlostí, 

nedodržuje vůbec dopravní předpisy, libovolně předjíždí ostatní vozidla a nedává 

přednost v jízdě, ani například na světelných křižovatkách. Podle Nejvyššího soudu 

takovou jízdou řidič postupně ohrožuje na životě a zdraví osoby, které po cestě potká, 

a jejichž počet je jistě více než sedm. Tyto osoby nemusí být individuálně ztotožněny, 

postačí prokázat, že se nacházely v danou dobu na daném místě. 

 Vyvstává otázka, zda tento výklad není příliš extenzivní. Je pochopitelné, že 

Nejvyšší soud chtěl pravděpodobně reagovat na aktuální problematiku ujíždění řidičů 

před policií. Tito řidiči ujíždějí proto, že spáchali dopravní přestupek nebo dokonce 

trestný čin, a tak se pokouší vyhnout postihu. Často vidíme právě i v médiích, že řidiči 

jsou pod vlivem návykových látek. Právě i vlivem působení těchto látek se může 

zvyšovat u řidiče adrenalin a díky tomu má větší odvahu ujíždět před policií. 

Samozřejmě, že policie má zájem na tom, řidiče dostihnout. Tím pádem řidič ujíždí o to 

rychleji a nebezpečněji. Hrozí, že řidič srazí chodce nebo se střetne s jinými vozidly. 

Není rozhodné, pokud k poruše, například srážce a následnému usmrcení chodce, 

nedojde. Policie, při pronásledování řidiče, má zapnuté výstražné zvukové a světelné 

znamení. Díky tomu jsou ostatní řidiči, chodci i další účastníci silničního provozu 

upozorněni na případně nebezpečí a mohou se mu vyhnout. To by však nemělo 

zlehčovat pohled na pachatelovo jednání. 

                                                 
58 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.11.2013, sp. zn. 4 Tdo 1094/2013, uveřejněné pod č. 46/2014 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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 Nejvyšší soud tedy dospěl k tomu, že takové jednání by, vzhledem k jeho 

závažnosti, nemělo být posuzováno pouze jako přestupek, ale jako trestný čin. Ovšem 

v trestním zákoníku žádný takový trestný čin nenalezneme. Proto bylo asi nasnadě tímto 

extenzivním výkladem takzvaně „napasovat“ ujíždění před policií na trestný čin 

obecného ohrožení. Tento výklad však otevírá dveře i pro aplikaci na jiné situace, kdy 

budou v bezprostředním ohrožení života osoby postupně v krátkém časovém intervalu. 

Nápadně se také podobá pokračování v trestném činu podle § 116 TZ. Pokračováním je 

takové jednání, jehož dílčími útoky, vedenými jednotným záměrem, provedenými 

stejným nebo podobným způsobem, související časově a v předmětu útoku, je naplněna 

skutková podstata trestného činu. Změní se tímto Usnesením NS zcela pohled na trestný 

čin obecného ohrožení? Záleží, jakým způsobem se toho ujmou soudy při rozhodování a 

jaká další jednání, nikoli jen z prostředí dopravní kriminality, budou kvalifikovat jako 

obecné ohrožení. 

 Na tomto místě by se hodilo podotknout, že Nejvyšší soud tímto výkladem 

v podstatě vyplňoval mezeru v právním řádu. Zákonodárce by se měl tedy zamyslet nad 

legislativní úpravou. Navrhovala bych zavedení trestného činu ujíždění před policejním 

orgánem. Pachatelem by byl řidič motorového vozidla, který ujíždí před policejním 

orgánem i přes opakované výzvy k zastavení vozidla. Nebylo by rozhodné, zda vyvolá 

nebezpečí smrti nebo újmy na zdraví nebo škody na majetku. Byl by pojat jako 

abstraktně ohrožovací trestný čin. Trest bych navrhovala odnětí svobody až na jeden rok 

nebo zákaz činnosti. Tedy mírnější trestní represi než u trestného činu obecného 

ohrožení, jelikož právní kvalifikaci takového jednání jako obecného ohrožení spatřuji 

jako nevyhovující i vzhledem k příliš přísnému trestání. Inspiruji se úpravou trestného 

činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jelikož je pojímán také jako abstraktně 

ohrožovací. V kvalifikované skutkové podstatě by potom bylo upraveno způsobení 

dopravní nehody, ublížení na zdraví, nebo škody většího rozsahu, případně ještě 

přísnější postih za způsobení smrti. 

S rozvojem automobilového průmyslu jezdí řidiči v čím dál rychlejších a 

silnějších vozidlech a díky tomu mají i pocit, že mohou policii úspěšně ujet. Můžeme 
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tedy předpokládat, že do budoucna se bude počet takových případů zvyšovat a soudy by 

je měly v zájmu právní jistoty jednotně a konstantně posuzovat. 

 

2.6 OHROŽENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY 

 Dalším obecně ohrožujícím trestným činem je ohrožení pod vlivem návykové 

látky (§ 274 TZ). Jedná se o nejčastěji páchaný trestný čin v dopravě v České republice 

(tabulka č. 1). K obecnému ohrožení úmyslnému i nedbalostnímu je ve vztahu 

subsidiarity, není tedy možný jejich jednočinný souběh. Pachatelem je ten, kdo je ve 

stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky a v tomto stavu 

vykonává zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví 

lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku (§ 274 odst. 1 TZ). Značná škoda je podle 

výkladového ustanovená škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč (§ 138 odst. 1 

TZ). Je také o ohrožovacím trestným činem, ale na rozdíl od obecného ohrožení, nemusí 

nebezpečí hrozit konkrétně a bezprostředně. Zákon říká, že pachatel by mohl ohrozit 

život, zdraví nebo majetek. Jedná se o abstraktně ohrožovací trestný čin. Postihuje se již 

samotné jednání, proto se hovoří také o čistě činnostním deliktu. V takovém případě 

také postrádá smysl zkoumání příčinné souvislosti.59 

 Zavinění je ve formě úmyslu. Ten směřuje k výkonu zaměstnání nebo činnosti 

ve stavu vylučujícím způsobilost, nikoli k užití návykové látky. Zmíněná činnost, při 

které je možné ohrožení života, zdraví nebo majetku, je jistě řízení motorového vozidla. 

Na jízdu cyklisty bychom to už ale vztáhnout nemohli. Jízdní kolo svou konstrukcí a 

nízkou hmotností a rychlostí nemůže ohrožovat svou jízdou život, zdraví nebo majetek 

v dostatečně závažné míře, ani když na něm jede cyklista ve stavu vylučujícím 

způsobilost.60 Při řízení motorového vozidla musí být řidič bystrý, musí zvládat rychle 

reagovat na situaci v provozu. Vlivem návykové látky jsou tyto schopnosti sníženy. Je 

                                                 
59 ŘÍHA, J. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 

201 trestního zákona. Bulletin advokacie. 2007, roč. 2007, č. 2, s. 30-37. 

60 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.11.1965, sp. zn. 2 Tz 15/65, uveřejněné pod č. 1/1966 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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nutné v každém případu zvlášť zkoumat, zda byl řidič ve stavu vylučujícím způsobilost, 

aby se mohlo jednat o trestný čin. Pokud je řidič návykovou látkou jen ovlivněn, 

dopouští se přestupku. Stav vylučující způsobilost, který si řidič přivodil požitím 

alkoholu, se odvíjí od naměřené hodnoty 1 promile alkoholu v krvi. Jako důkaz se 

vyžaduje znalecký posudek z oboru lékařství – toxikologie. Od této hodnoty výše je 

stav vylučující způsobilost dán vždy, označuje se jako absolutní nezpůsobilost k řízení 

motorového vozidla.61 Alkohol však může mít na každého člověka různý vliv. Stav 

vylučující způsobilost může tedy nastat u konkrétního jedince, i když je mu naměřena 

nižší hodnota. K prokázání nezpůsobilosti jsou potom důležité svědecké výpovědi 

zasahujících policistů, spolujezdců, lékaře a dalších svědků o tom, jak se řidič choval 

nebo o způsobu jeho jízdy.62 Pakliže si řidič přivodil stav vylučující způsobilost požitím 

jiných návykových látek než alkoholu, je postup zjišťování složitější, protože žádná 

konkrétnější hranice pro jednotlivé další návykové látky není. Touto problematikou se 

budu podrobněji zabývat v samostatné části Návykové látky v dopravě. 

 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, jsou uvedeny v § 274 odst. 2 

TZ. Z hlediska zavinění postačí nedbalost. Zmínila bych v písmenu a) způsobení 

dopravní nehody. Znakem skutkové podstaty je zde i následek řízení motorového 

vozidla pod vlivem návykové látky. Dopravní nehodu vykládáme ve smyslu § 47 odst. 1 

zákona o provozu na pozemních komunikacích. V dopravní kriminalitě se uplatní také 

písmeno b), podle kterého je spáchán trestný čin při výkonu činnosti, při které je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný. Ustanovení uvádí, že tou činností může být zejména 

řízení hromadného dopravního prostředku, kterým je například autobus, vlak nebo i 

letadlo. Může být však spáchán i řidičem osobního automobilu, pokud pojede vysokou 

rychlostí delší vzdálenost v době vysoké hustoty provozu a vysoké frekvence chodců na 

komunikaci, tedy takzvaně v dopravní špičce.63 V takové situaci se zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku nebezpečí oproti například jízdě v noci liduprázdnou krajinou. 

                                                 
61 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha : Leges, 2017, s. 738. 

62 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2007, sp. zn. 5 Tdo 874/2007, uveřejněné pod č. 26/2008 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

63 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2001, sp. zn. 5 Tz 62/2001. 
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2.7 POŠKOZENÍ A OHROŽENÍ PROVOZU OBECNĚ PROSPĚŠNÉHO ZAŘÍZENÍ 

 Obecně ohrožujícího trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně 

prospěšného zařízení je možné se dopustit z hlediska zavinění dolózně (§ 276 TZ) 

i kulpózně (§ 277 TZ). Obecně prospěšné zařízení je předmětem útoku. Jeho definice je 

obsažena ve výkladovém ustanovení formou taxativního výčtu § 132 TZ. Pro účely této 

práce bych vyzdvihla zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních 

vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních 

značek a dopravních značek upravujících přednost. Tato zařízení mají velký význam 

pro společnost, slouží k veřejnému užívání většímu okruhu osob. Dopravní značky mají 

význam pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejich poškození nebo 

odstranění může mít vážné následky.64  

 Jednání pachatele podle § 276 TZ záleží v úmyslném poškození nebo ohrožení 

provozu či využívání obecně prospěšného zařízení. Tímto jednáním však nemusí dojít 

k poruše zařízení, jelikož se jedná o ohrožovací trestný čin. Druhá základní skutková 

podstata je v § 276 odst. 2 písm. a) TZ a ta vymezuje zničení zařízení, odstranění nebo 

učinění neupotřebitelným. Tato skutková podstata je poruchová. Forma zavinění 

poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277 TZ) je 

hrubá nedbalost, tedy vyšší intenzita nedbalosti. Zde je pouze jedna základní skutková 

podstata, jejíž objektivní stránka spočívá ve zničení, poškození, odstranění nebo učinění 

neupotřebitelným nebo ohrožení provozu zařízení. 

 Případ, který se týkal poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení z nedbalosti, se dostal až k Ústavnímu soudu.65 Řidič nákladního automobilu 

vjel na železniční přejezd v rozporu s dopravními předpisy, jelikož svítilo výstražné 

znamení. V důsledku toho došlo k poškození závory, která je obecně prospěšným 

zařízením. Ačkoli nedošlo k obecnému ohrožení, neboť nebyly naplněny znaky 

skutkové podstaty, přesto je takové jednání natolik závažné, že jde řidiči k tíži při 

ukládání trestu a určení jeho výměry. 

                                                 
64 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Obecná část (§ 1–139). Komentář.  2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s. 1386. 

65 Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. I.ÚS 9/17. 
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2.8 NÁSILÍ PROTI ÚŘEDNÍ OSOBĚ 

 Trestný čin násilí proti úřední osobě (§ 325 TZ) je zařazen do prvního dílu 

desáté hlavy trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby. 

V souvislosti s dopravní kriminalitou násilí směřuje vůči policistovi, který je úřední 

osobou ve smyslu § 127 odst. 1 písm. e) TZ. Pachatel užije násilí, tedy použije fyzickou 

sílu k překonání očekávaného nebo kladeného odporu, v úmyslu působit na výkon 

pravomoci nebo pro výkon pravomoci. 

 Například řidič, aby nedostal on nebo i jiná osoba pokutu od policisty, do něj 

najíždí svým vozidlem. Není důležité, zda policistovi způsobí újmu. Nemůže se tedy 

obhájit tím, že vyvinul s vozidlem jen nepatrnou rychlost. Motorové vozidlo lze navíc 

považovat v této situaci za zbraň dle § 118 TZ, jelikož vzhledem ke své hmotnosti a 

celkové konstrukci činí útok proti tělu důraznějším. Takové jednání se potom 

kvalifikuje jako trestný čin násilí proti úřední osobě spáchaný se zbraní § 325 odst. 1 

písm. a), odst. 2 písm. a) TZ.66 

 

2.9 MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ A VYKÁZÁNÍ 

 Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí (dále jen „maření“), který 

zasahuje proti pořádku ve věcech veřejných, se v dopravní kriminalitě pachatelé 

dopouští výkonem činnosti, která byla rozhodnutím zakázána nebo pro kterou bylo 

příslušné oprávnění odňato či pro kterou příslušné oprávnění pozbyli [§ 337 odst. 1 

písm. a) TZ]. Rozdíl mezi pozbytím a odnětím je takový, že k pozbytí dojde při uložení 

sankce a trvá po určitou dobu. Odnětí je naopak zpravidla na neurčitou dobu, a to 

z důvodu úplné ztráty zdravotní nebo odborné způsobilosti.67 Pachatelem je v takovém 

případě řidič, který řídí motorové vozidlo, ačkoli mu bylo odňato řidičské oprávnění 

                                                 
66 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 3 Tdo 1312/2012, uveřejněné pod č. 39/2013 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

67 KNĚŽÍNEK, J. K maření výkonu úředního rozhodnutí řízením bez řidičského oprávnění podle nového 

trestního zákoníku. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 7, s. 197-201. 
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nebo jej pozbyl nebo mu byl úředním rozhodnutím uložen trest zákazu řízení 

motorových vozidel. Takovým rozhodnutím může být rozhodnutí soudu, uložení trestu 

zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí jiného orgánu 

veřejné moci, kterým je typicky rozhodnutí správního orgánu o trestu zákazu řízení za 

spáchání přestupku. Rozhodnutí musí být pravomocné, je povinností OČTR tuto zjistit 

tuto skutečnost a také, zda nebylo zrušeno v rámci rozhodnutí o mimořádném opravném 

prostředku.68 Řidič se nemůže bránit, že nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu 

§ 337 TZ, tím, že o uložení sankce zákazu činnosti nevěděl. Uplatňuje se tzv. fikce 

doručení, pakliže si dotyčný rozhodnutí osobně nepřevezme.69 

 Za účinnosti dřívějšího trestního zákoníku č. 140/1961 Sb. bylo samostatným 

trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d. 

Vztahovalo se na ty, kteří nejsou držiteli řidičského oprávnění, tedy na řidiče, kteří 

řidičské oprávnění nikdy nezískali, tak i na řidiče, kteří oprávnění pozbyli, nebo jim 

bylo odňato. Zároveň byl možný i jednočinný souběh řízení bez řidičského oprávnění 

s mařením. Vložení trestného činu § 180d do tehdejšího trestního zákoníku 

korespondovalo se zavedením bodového systému novelou zákona o silničním provozu. 

Po dosažení 12 bodů doručí příslušný obecní úřad řidiči oznámení, že pozbývá řidičské 

oprávnění. Tím pádem řidič pozbyl řidičské oprávnění a byl způsobilým ke spáchání 

trestného činu řízení bez řidičského oprávnění.70 

 Dnešní úprava obsahuje pouze trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání. Bodový systém je však stále účinný. Zpočátku se objevovaly různé názory na 

pozbytí řidičského oprávnění po „vybodování“, tedy v případě, kdy řidič dosáhl 

maximálního možného počtu bodů 12. Otázkou bylo, zda se řidič, který i přesto stále 

řídí motorové vozidlo, dopouští trestného činu maření, respektive, zda je oznámení 

správního úřadu o pozbytí řidičského oprávnění úředním rozhodnutím ve smyslu 

trestního zákoníku. Nabízela se totiž varianta, že k pozbytí řidičského oprávnění dojde 

                                                 
68 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2011, sp. zn. 8 Tdo 146/2011, uveřejněné pod č. 39/2012 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

69 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.3.2015, sp. zn. 4 Tdo 249/2015. 

70 ŘÍHA, J. Trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního 

zákona. Bulletin advokacie. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 24-32. 
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ex lege, tudíž nelze další neoprávněné řízení podřadit pod zmíněnou skutkovou 

podstatu, ale jedná se o přestupek.71 Neshody trvaly i po vydání Stanoviska Nejvyššího 

soudu72, kterým cílil na sjednocení rozhodovací praxe v nejisté době po účinnosti 

nového (dnešního) trestního zákoníku. Uchýlil se k extenzivnímu výkladu § 337 TZ a to 

tak, že za odnětí příslušného oprávnění podle jiného právního předpisu je nutné 

považovat i pozbytí řidičského oprávnění na základě pozbytí řidičského oprávnění 

v důsledku dosažení 12 bodů. I někteří soudci73 kritizovali Nejvyšší soud za takový 

výklad, jelikož trestní právo je velmi formalistické, a proto je materiální pojetí 

rozhodnutí problematické. Nejvyšší soud později upřesnil výklad § 337 odst. 1 písm. a) 

TZ s tím, že k jeho naplnění je způsobilý řidič, který pozbyl řidičské oprávnění dle 

§ 123c odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, tedy na základě 

vybodování. Ovšem pokud řidič řídí motorové vozidlo po uplynutí stanovené doby 

jednoho roku, po které může požádat o vrácení řidičského oprávnění, byť o něj ještě 

nepožádal, dopustí se pouze přestupku.74 

 Osobně výklad Nejvyššího soudu hodnotím kladně, jelikož je důležité držet se 

účelu ustanovení zákona. Zákon i společnost jistě chtějí, aby řidiči, kteří nedodržují 

dopravní předpisy a za to získávají body, byli poté potrestáni pozbytím řidičského 

oprávnění. Opakované páchání přestupků v dopravě, kterým dosáhne až dvanácti bodů, 

svědčí o mimořádné neukázněnosti řidiče. Nemělo by být směrodatné, zda příslušný 

orgán veřejné moci vydá rozhodnutí nebo oznámení, jehož účinek je totožný. Tím je 

znemožnění výkonu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, z důvodu represe 

i ochrany společnosti. Každý, kdo i přesto řídí motorové vozidlo, by měl být odpovědný 

za trestný čin maření. 

                                                 
71 KNĚŽÍNEK, J. K maření výkonu úředního rozhodnutí řízením bez řidičského oprávnění podle nového 

trestního zákoníku. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 7, s. 197-201. 

72 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, uveřejněné pod č. 1/2011 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

73 POLÁK, P. Heretikem proti své vůli aneb ještě jednou o tzv. vybodování a § 337 odst. 1 písm. a) TrZ. 

Trestněprávní revue. 2011, č. 12, s. 350. 

74 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2013, sp. zn. 15 Tdo 876/2013, uveřejněné pod č. 28/2014 
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 Maření je jedním z nejčastěji páchaných trestných činů v dopravě (tabulka č. 1). 

Problémem je také jeho recidiva. Řidiči se domnívají, že mohou jezdit i přes zákaz 

činnosti, jelikož jeho kontrola je obtížná. Provádí se při namátkových silničních 

kontrolách policií nebo při způsobení dopravní nehody. Recidivující pachatelé 

nechápou funkci trestu zákazu činnosti, proto by dle mého názoru mělo dojít ke změně 

v trestání maření. Nabízí se samozřejmě nepodmíněný trest odnětí svobody, avšak 

takový trest by mohl mít na jinak bezproblémového jedince velmi negativní dopady. 

Ačkoli jde o recidivu, není trestný čin maření společensky tolik závažný. Pachatelé i 

recidivisté často potřebují řidičské oprávnění k výkonu svého zaměstnání, a proto se 

uchylují k tomuto trestnému činu. Přesto je samozřejmě nutné dbát na dodržování 

zákazu řízení motorových vozidel. Doporučovala bych recidivisty i prvopachatele 

trestat alternativními tresty, které v důsledku mohou mít mnohem významnější dopad 

na nápravu pachatele i prevenci. Konkrétně mám na mysli peněžitý trest a trest 

propadnutí věci, v tomto případě tedy motorového vozidla. Tyto tresty jsou dostatečně 

přísné na to, aby odradily od páchání této trestné činnosti a zároveň nevyřadily 

pachatele z běžného života a ze společnosti. 

 

2.10 OPILSTVÍ 

 Trestný čin opilství (§ 360 TZ) se na první pohled podobá trestnému činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky. Podstatný rozdíl je v tom, že pachatel opilství se 

požitím návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti (srov. § 26 TZ), kdy není 

schopen rozpoznat své protiprávní jednání ani jej ovládat, a v tomto stavu spáchá čin 

jinak trestný, který označujeme jako kvazidelikt. Pachatel tedy není trestně odpovědný 

za tento kvazidelikt, jelikož u něj chybí zavinění, ale je trestně odpovědný právě za 

trestný čin opilství. Kvazideliktem může být jakýkoli trestný čin, tudíž v souvislosti 

s dopravní kriminalitou jakýkoli trestný čin, který je zmiňován v této kapitole. 

Například i trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.75 

                                                 
75 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha : Leges, 2017, s. 875. 
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3 FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ DOPRAVNÍ KRIMINALITU 

 Faktory způsobující dopravní kriminalitu se často překrývají s faktory 

způsobujícími dopravní nehody. Důvodem je, že dopravní nehody jsou nejzávažnějším 

projevem dopravní kriminality a jsou výsledkem poruchových trestných činů. Jak jsem 

již uváděla, významné jsou v dopravní kriminalitě i ohrožovací trestné činy, u kterých 

se nepředpokládá vznik dopravní nehody. Nauka se zabývá především příčinami 

dopravních nehod, jelikož jejich analýza je klíčová po prevenci dopravních nehod a 

v dopravní kriminalitě se soustředíme hlavně na minimalizaci dopravních nehod. 

Zkoumání příčin dopravních nehod je také usnadněno statistickými daty policie. V této 

kapitole se tedy budu soustředit také na příčiny dopravních nehod, avšak budu se snažit 

poznatky zobecnit na příčiny dopravní kriminality jako celku. 

 Faktory způsobující dopravní kriminalitu rozlišuje nauka tři: lidský faktor, 

dopravní prostředek a objektivní podmínky provozu. Dopravní nehoda je 

multifaktorový jev a obvykle vzniká působením všech tří faktorů. Nejvýznamnější je ale 

selhání člověka, které je subjektivní příčinou dopravních nehod a další trestné činnosti v 

dopravě.76 O objektivních příčinách (dopravní prostředek a objektivní podmínky 

provozu) hovoříme pouze v souvislosti s dopravní nehodou, jelikož znakem trestného 

činu je zavinění. Dopravní nehoda však může vzniknout i nezaviněně vlivem právě 

těchto příčin. 

 

3.1 LIDSKÝ FAKTOR 

 Každý člověk je jedinečný, je nadán svými specifickými vlastnostmi, znalostmi 

a zkušenostmi, a proto je obtížné porozumět a predikovat jeho chování. Společnost se 

snaží každého jedince vzdělávat a vychovávat, vytváří právní normy, které upravují 

                                                 
76 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2012, s. 455. 
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způsob chování. Člověk ale může ze své podstaty kdykoli selhat. V dopravě mohou 

takové chyby mít tragické následky. 

 Nejčastěji se podílejí na vzniku dopravní nehody řidiči motorových vozidel. 

V roce 2017 zavinili 86 187 dopravních nehod, tj. 83 %, při nichž bylo usmrceno 461 

osob (což představuje 91,8 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 

2017). Nicméně hned dalšími v pořadí jsou řidiči nemotorových vozidel (ve většině 

případů cyklisté), kteří zavinili 2 559 dopravních nehod, usmrceno bylo 26 osob a na 

třetím místě v zavinění jsou chodci s počtem 1 140 nehod a usmrceno bylo 13 osob. Ani 

tato čísla nelze opomíjet, obzvlášť když je vztáhneme k počtu usmrcených osob při 

těchto nehodách, jelikož nám vyplývá, že při nehodách zaviněných řidiči nemotorových 

vozidel a chodci je větší pravděpodobnost usmrcení osob.77 

Řidič musí v první řadě mít znalosti o dopravních předpisech. Ty mohou být 

někdy nedostatečné, jelikož jejich výuka a přezkoušení probíhá pouze v autoškole a 

s tím si řidič takzvaně vystačí po zbytek života. Dále ovlivňují chování řidiče jeho 

zkušenosti. Zde se projevuje problém u mladých řidičů, kteří mají řidičské oprávnění 

pouze krátce. Dotace povinných hodin řízení v autoškole je nedostatečná a slouží 

v podstatě jen k výuce techniky řízení. Řidič získává potřebné zkušenosti až při běžném 

provozu. Mladý řidič má větší sklony k riskantní jízdě, jelikož si neuvědomuje možné 

následky. Typická je pro ně rychlá jízda, užívání návykových látek a nevěnovaní se 

řízení z důvodu používání mobilního telefonu. Zároveň nezkušení řidiči neumí ještě 

dostatečně rychle a správně vyhodnocovat a reagovat na situace v provozu. Zkušený 

řidič má plně osvojenou a zautomatizovanou techniku řízení. Naproti tomu řidič 

nezkušený může mít ještě problémy i se samotným řízením. Proto se při jízdě musí 

soustředit nejen na sledování provozu, koukání do zpětných zrcátek, všímání si 

dopravních značek, ale také na manuální řazení, používání blinkrů či rozjíždění. Je tedy 

zřejmé, že u těchto řidičů je větší pravděpodobnost, že se mohou dopustit trestného činu 

v dopravě, především nedbalostního jako je usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na 

zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti, obecné ohrožení z nedbalosti a 

poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. 

                                                 
77 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 
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 Řidice může dále ovlivňovat jeho aktuální fyzický a psychický zdravotní stav. 

Zdravotní způsobilost je základní podmínkou pro držení řidičského oprávnění. Pro 

řidiče je důležité, aby měl dobrý zrak a sluch, a také aby netrpěl vážnou nemocí, 

například epilepsií. Se zvyšujícím věkem se zdravotní stav zhoršuje, proto musí každý 

řidič po dosažení 65 let věku absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Je potřeba také 

zkoumat, zda osoba byla pro duševní poruchu ve stavu nepříčetnosti (§ 26 TZ) nebo 

zmenšené příčetnosti (§ 27 TZ). Pokud by osoba byla ve stavu nepříčetnosti, tak by 

nebyla odpovědná za případný trestný čin a přicházela by v úvahu odpovědnost osoby, 

která nepříčetné osobě řízení svěřila. Negativní vliv mají i úzkostné nebo depresivní 

stavy a také silné emoce, vztek, strach nebo panika, které rozostřují vnímání a řidič 

může reagovat neočekávaně a zbrkle, impulsivní reakce mohou být způsobeny také 

stresem.78 To všechno jsou vlivy příznačné dnešní době. I to může být důvodem 

zvyšující se nehodovosti. Psychický a fyzický stav ovlivňuje také užívání návykových 

látek. Ty značně ovlivňují rozpoznávací a ovládací schopnosti. Jejich uživatelé se 

dopouští trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek. Z důvodu jejich 

významnosti se jim budu věnovat v samostatné kapitole.  

 Neméně významné jsou také osobní vlastnosti řidiče. Ty mohou mít 

samozřejmě vliv i na jeho styl jízdy. Vlastnosti, které mohou mít negativní vliv, jsou 

například lehkomyslnost, arogance, nezodpovědnost, nedostatek sebekontroly, 

emocionální labilita a agresivita. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují celkový charakter 

člověka, a tedy i jeho postoje k dodržování dopravních předpisů. Takoví řidiči se pak 

dopouští i úmyslných trestných činů. Například těžkého ublížení na zdraví, pokud 

agresivně předjíždějí a vybržďují ostatní řidiče s tím, aby je takzvaně vytrestali. Mohou 

se dopouštět také násilí proti úřední osobě, pokud útočí na policistu. Typicky také 

nedbají na uložený trest zákazu řízení motorových vozidel, případně řídí motorové 

vozidlo, ačkoli pozbyli řidičské oprávnění. 

 Velmi riskantní je agresivní řízení. Agresivní způsob jízdy vyvstává z řidičovy 

netrpělivosti, bezohlednosti, zuřivosti a prosazování síly a moci. Typologií agresivních 
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řidičů se zabýval Larson, který je rozdělil do kategorií (Larson's Driver's Stress Profile). 

Závodník s časem, který se potřebuje dostat co nejrychleji do cíle své cesty. Soutěžící 

agresor se poměřuje s ostatními řidiči. Pasivní agresor vzbuzuje agresivitu u ostatních 

řidičů, protože jim brání v jejich plynulé jízdě. Narcista je agresivní, pokud ostatní 

nedodržují předpisy stejně striktně jako on sám. A poslední strážce, jenž má potřebu 

trestat ostatní za jejich nesprávnou jízdu. Agresivní řidič vystavuje ostatní vyššímu 

riziku a porušuje dopravní předpisy například vysokou rychlostí, nebezpečným 

předjížděním nebo nedodržováním bezpečné vzdálenosti. Projevuje se ale také křičením 

na ostatní účastníky provozu, troubením nebo blikáním. Agrese může vyvěrat ze stresu 

nebo z tvoření kolon a popojíždění.79 

 Na řízení se negativně podepisuje i únava a nepozornost. Na řidiče je kladena 

poměrně vysoká fyzická, psychická i emocionální zátěž, která se po dlouhodobém řízení 

projeví únavou. Unavený řidič se dopouští více chyb, proto by měl řidič s prvními 

projevy únavy přizpůsobit svou jízdu a co nejdříve si odpočinout.80 Jinak řidiči hrozí 

mikrospánek, který je typickou příčinou dopravních nehod na dálnicích. Především v 

letních měsících, kdy rodiny jezdí na dovolenou, jsou řidiči varováni před 

mikrospánkem a doporučuje se, aby se řidiči po cestě v řízení střídali. S únavou klesá 

i pozornost. Řidič dostatečně nevnímá situaci v provozu, ačkoli ji před sebou může 

vidět, a nedokáže rychle zareagovat. Pozornost se u řidiče snižuje i vlivem vnějších 

podnětů, jako je rozhovor se spolujezdcem, volání nebo psaní zpráv na mobilním 

telefonu, poslouchání a nastavování rádia nebo i kouření. Nevěnování se řízení bylo 

v roce 2017 nejčetnější příčinou dopravních nehod řidičů motorových vozidel. 

Takových nehod bylo celkem 16 901, což představuje 19,61 % z celkového počtu nehod 

zaviněných řidiči motorových vozidel, usmrceno při nich bylo 65 osob.81 Přehled všech 

nejčastějších příčin dopravních nehod nabízí tabulka č. 2. 

 V roce 2017 byl hlavní příčinou dopravních nehod zaviněných řidiči 

motorových vozidel nesprávný způsob jízdy. Takto zapříčiněno bylo 56 343 nehod, 

                                                 
79 KVASNIČKOVÁ, L. 5 typů agresivních řidičů. In: Opsychologii.cz [online]. 4.10.2015. 

80 PORADA, V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha : Linde, 2000, s. 92. 

81 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 
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tj. 65,4 % z celkového počtu dopravních nehod a zemřelo při nich 191 osob. 

Nesprávným způsobem jízdy bylo například nesprávné otáčení či couvání nebo 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Další příčinou bylo nedání přednosti, tím 

vzniklo 14 369 nehod, při kterých bylo usmrceno 74 osob. Nepřiměřená rychlost je 

velmi nebezpečná. Byla příčinou 13 910 nehod, ale usmrceno při nich bylo 169 osob.82 

Hlavní příčiny dopravních nehod ukazuje tabulka č. 2. 

 V posledních letech se projevují čím dál větší snahy zamezit lidským chybám 

tím, že činnost člověka nahradí stroje. Dnes je možné mít v osobním automobilu různá 

zařízení na podporu řízení, která měří bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, udržují 

vozidlo v jízdním pruhu, zabraňují srážce nouzovým brzděním nebo pomáhají při 

parkování. Stále je však nutné mít na paměti, že zdaleka nenahrazují plně činnost 

člověka. V letecké dopravě se automatizace aplikovala nejdříve a její dopad byl zvlášť 

významný. Bylo zjištěno, že automatizace nemůže zcela eliminovat lidské chyby, ale 

mění charakter chyb. Pilot musí techniku správně ovládat, umět nastavit všechny 

parametry, a právě v tom může dělat chyby, stačí nepřesně zadat údaje do počítače. 

Pokud dojde ke krizové situaci, kdy je potřebný zásah člověka, tak ten nemusí být 

schopen správně reagovat, jelikož jeho dovednosti jsou automatizací narušeny. Člověk 

nemá přímý smyslový kontakt s úkolem, ale pouze zprostředkovaný skrze počítač. 

Tento jev se označuje jako paradox automatizace.83 

 Nejen řidiči se však dopouští chyb. Velmi riskantní je také chování chodců. 

Centrum dopravního výzkumu se zabývalo průzkumem chování na železničních 

přejezdech.84 Zajímavým výsledkem bylo to, že chodci se na železničních přejezdech 

chovají nejvíce nezodpovědně. 16,6 % vůbec nezastavilo na železničním přejezdu 

zabezpečených závorou a 9,4 % ji dokonce obešlo. Většina chodců potom přechází před 

přejezd ihned po zvedání závory, aniž by vyčkala konce výstrahy. Chodci mají nejspíše 

dojem, že se jich netýkají dopravní předpisy a ignorují dopravní značky i signalizace. 

                                                 
82 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

83 ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠMOLÍKOVÁ, J. Analýza lidských chyb vedoucích k nehodám. Praha : 

FSV UK, 2006, s. 5. 
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Také mohou mít dojem, že je pro ně snazší železniční přejezd překonat a stačí, když se 

pouze rozhlédnou a přeběhnou. Tím však zbytečně riskují svůj život. Srážka chodce 

s vlakem končívá pro chodce tragicky. Podle údajů Drážní inspekce z roku 2017 došlo 

na železnici ke 257 střetům s osobami, usmrceno bylo 202, tj. 78,6 %.85 

 

3.2 DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

 Objektivní příčinou dopravní nehody, nezávislou na vůli řidiče, může být 

technická závada na dopravním prostředku. Není příliš častá díky pokroku 

v automobilovém průmyslu. V České republice to však stále může být problém. Stáří 

vozového parku bylo v roce 2017 v průměru 17,54 let, přičemž stáří osobních 

automobilů je v průměru 14.62 let.86 Každým rokem přibývá počet registrovaných 

motorových vozidel, ale stáří se zvyšuje, to znamená, že nedochází k obměně vozového 

parku. V společnosti je notoricky známé, že lidé si kupují v naprosté většině ojetá 

vozidla. Hojně se do České republiky dováží ojetá vozidla z Německa, která tam již 

nesplňují potřebná kritéria, například emisní limity díky zavedení ekologických zón, 

a tato vozidla jezdí v České republice ještě dalších několik let. Vysoké stáří vozidel má 

negativní dopady na životní prostředí i bezpečnost provozu. Taková vozidla mají 

zastaralé nebo dokonce vůbec nemají prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.  Prvky 

aktivní bezpečnosti pomáhají zabránit nebo předejít dopravním nehodám. Je jím 

například protiblokovací systém ABS. Jejich selhání nebo neexistence může být 

příčinou vzniku dopravní nehody. Prvky pasivní bezpečnosti slouží k minimalizaci 

následků při vzniku dopravní nehody a k ochraně cestujících. Jsou to především 

bezpečnostní pásy, airbagy nebo dětské autosedačky.87 

 Technická závada je často chybou osoby. Řidič má povinnost vozidlo vždy před 

jízdou prohlédnout a také pravidelně nechávat důkladně zkontrolovat na stanici 
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86 SDA. Přehled stavu vozového parku. 
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vozidel. In: Czrso.cz [online]. 8.1.2015. 



61 

 

technické kontroly. I vozidla jsou dnes z velké části vybavena kontrolkami, které hlásí 

závadu na vozidle. Pokud ji řidič ignoruje, sám se dopouští chyby, která může mít za 

následek vznik dopravní nehody. Trestně odpovědný může být i opravář automobilové 

opravny, který jedná nedbale a provede opravu vadně a v důsledku této závady na 

vozidle dojde k dopravní nehodě. Pochybení mistra opravny, který práci opraváře 

nezkontroloval, nemůže opraváře vyvinit.88 

 S rozvojem plně automatizovaných dopravních prostředků tzv. aut bez řidiče, 

vyvstává otázka, jakým způsobem se bude posuzovat dopravní nehoda, zapříčiněná 

takovým automobilem. Plně automatizované vozidlo zcela nahrazuje činnost řidiče a 

v takovém vozidle jsou všichni pouze cestující, kteří do řízení nijak nezasahují. Lidský 

faktor na straně řidiče je v tomto případě zcela vyloučen. Problém může nastat při 

interakci vozidla s lidským faktorem z vnějšku, tedy s chodcem nebo s jiným vozidlem, 

které řídí řidič. Také u tohoto vozidla může vzniknout technická závada. 

  

3.3 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY PROVOZU 

 Mezi objektivní podmínky provozu řadíme stav komunikací, hustotu provozu, 

rozvoj dálniční sítě, úrovňová křížení, dopravní značení i počasí.89 Tyto podmínky samy 

o sobě nejsou častou příčinou dopravních nehod, avšak velmi ovlivňují chování 

člověka, který může nesprávnou reakcí na ně způsobit dopravní nehodu. 

 Stav pozemních komunikací v České republice není uspokojivý. Odpovědnost se 

však převádí na řidiče, který musí svoji jízdu a rychlost jízdy přizpůsobit stavu 

vozovky. Právě nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky je 

nejtragičtější příčinou dopravních nehod. V roce 2017 bylo při těchto nehodách 

                                                 
88 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.1.1980, sp. zn. 7 Tz 54/79, uveřejněné pod č. 22/1980 Sbírky 
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89 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 
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usmrceno 70 osob.90 Lidský faktor je však nejobtížněji ovlivnitelný, proto by se měl 

klást důraz spíše na zlepšování stavu pozemních komunikací než na represi řidičů za to, 

že nejedou rychlostí, která se rovná s nadsázkou rychlosti chůze, jelikož v některých 

úsecích pozemní komunikace je to vzhledem k jejímu tragickému stavu přiměřená 

rychlost. Na místních komunikacích došlo v roce 2017 k největšímu počtu dopravních 

nehod. Bylo jich 38 432. Oproti tomu na dálnicích došlo k 4 387 nehodám.91 Obecně se 

dálnice považují na nejbezpečnější, proto je s podivem, že dálniční síť v České 

republice poměrně dost zaostalá. Navíc Česká republika je tranzitní zemí a nemá 

vybudované dálniční spojení se sousedními zeměmi. Projíždějící vozidla tak zbytečně 

zvyšují hustotu provozu na silnicích a místních komunikacích, a tedy zvyšují i riziko 

vzniku dopravních nehod. 

 Železniční přejezdy jsou také místem, kde dochází k tragickým následkům 

dopravních nehod. Jejich zabezpečení však není v řadě případů dostatečné. Celkem je 

v České republice 7 870 železničních přejezdů, z toho 3 782 je zabezpečeno pouze 

výstražným křížem a nikoli přejezdovým zabezpečovacím zařízením v podobě světelné 

signalizace či závor.92 Železniční přejezdy bývají často nepřehledné z důvodu zástavby 

nebo neudržované zeleně. Řidič musí často před přejezdem zastavit až v nebezpečně 

blízké vzdálenosti, aby měl dostatečný rozhled, což může způsobit srážku. 

                                                 
90 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

91 Tamtéž. 

92 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY. Přehled o železničních přejezdech a přechodech na 

železničních drahách s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za rok 

2017. 
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4 NÁVYKOVÉ LÁTKY V DOPRAVĚ 

4.1 VÝKLAD POJMŮ 

 Tato část se zabývá návykovými látkami a kriminalitou v dopravě páchanou pod 

vlivem těchto látek, konkrétně ohrožení pod vlivem návykových látek. Trestní zákoník 

vykládá návykové látky jako alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací 

schopnosti nebo sociální chování (§ 130 TZ). Tato definice je poměrně široká a 

zahrnuje velkou škálu látek, jelikož výčet je demonstrativní.  

 Alkoholický nápoj je vymezen v § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek jako nápoj obsahující více než 0,5 % 

objemových ethanolu. Těmito nápoji jsou zejména pivo, víno a lihoviny. Alkohol v 

naprosté většině lidé konzumují právě ve formě alkoholického nápoje. Je spíše 

výjimečné, že člověk vypije čistý alkohol nebo například čisticí prostředek s obsahem 

alkoholu. Proto se pojem alkohol používá ve stejném významu jako alkoholický nápoj. 

Omamné a psychotropní látky upravuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

ve spojení s nařízením vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, kde jsou 

konkrétně vyjmenovány. Tento způsob úpravy je vyhovující, jelikož na rozdíl od 

zákona, nařízením vlády je možné flexibilně reagovat a rychlý rozvoj v této oblasti a 

rozšiřovat tento seznam. Omamné a psychotropní látky se považují za nelegální, což 

znamená, že k zacházení s nimi je potřeba povolení a bez tohoto povolení se osoba 

dopouští trestného činu v rámci primární drogové kriminality (trestné činy § 283–287 

TZ).  V souvislosti s dopravou se ale zabýváme sekundární drogovou kriminalitou, 

která zahrnuje vedle dalších také kriminalitu páchanou pod vlivem drog.  

 Problematickou částí definice návykových látek dle trestního zákoníku se jeví 

pojem ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka. Zákonodárce tím 

dává najevo, že si je vědom nemožnosti postihnout zákonem všechny látky, které 

mohou mít nepříznivý vliv na ovládací nebo rozpoznávací schopnosti člověka, proto 
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dává prostor podzákonné úpravě, hlavně výkladu a soudní praxi, aby mohla do této 

kategorie zařadit i látky nevyjmenované, které ale mají prokazatelně takový účinek. 

Díky rozvoji medicíny a chemie se objevují stále nové látky s psychoaktivními 

vlastnostmi. Na to nemůže legislativa dostatečně rychle reagovat. Je také nutné si 

uvědomit, že obdobný účinek mohou mít i některá léčiva, především ta, která obsahují 

benzodiazepiny.93 Zde nastupuje povinnost výrobce, aby do příbalového letáku uvedl 

varování, že lék může mít negativní vliv na pozornost řidiče a nedoporučuje se při jeho 

užívání řídit motorové vozidlo. Osoba by měla být poučena také ze strany lékaře nebo 

lékárníka.  

 Užívání a zneužívání návykových látek je celospolečenský problém a zasahuje 

do nejrůznějších každodenních činností člověka. Takovou činností je i řízení 

motorových vozidel. Samotné řízení vozidla je náročné a může být i nebezpečné a 

způsobovat újmu na životech, zdraví i majetku. Proto je po řidiči požadována nejen 

znalost a dodržování dopravních pravidel, ale i ostražitost, pozornost a předvídavost. 

Pod vlivem návykových látek jsou tyto potřebné schopnosti sníženy nebo úplně vymizí, 

jelikož nepříznivě působí na psychiku člověka a jeho rozpoznávací a ovládací 

schopnosti. Tato osoba není způsobilá vykonávat zaměstnání nebo činnost, při které 

může ohrozit život nebo zdraví lidí či způsobit značnou škodu na majetku (dle dikce 

§ 274 odst. 1 TZ), tedy není ani způsobilá řídit motorové vozidlo.  

 V roce 2017 byl zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody ve 4 251 případech, 

z toho u 3 215 bylo naměřeno více než 1 g/kg (promile). Usmrceno při těchto nehodách 

bylo 48 osob. Přítomnost drogy byla zjištěna u viníka u 231 dopravních nehod. Alkohol 

a drogy současně byly zjištěny v 66 případech.94 Přehled dopravních nehod zaviněných 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je v tabulce č. 4. Alkohol je 

problém také u cyklistů. Poslední údaje z roku 2015 ukazují, že cyklisté pod vlivem 

alkoholu zavinili 738 nehod, přičemž trend je stoupající.95 

                                                 
93 ŠVARC, J. Alkohol a drogy při řízení motorového vozidla a posouzení schopnosti je řídit. Psychiatrie 

pro praxi. [online]. 2014, roč. 15, č. 3, s. 129-133. 

94 POLICIE ČR. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017. 

95 POLICIE ČR. Nehody cyklistů v číslech a grafech. 



65 

 

4.1.1 Přehled návykových látek a projevy intoxikace u řidičů 

 V této podkapitole podám přehled nejčastěji užívaných návykových látek 

v České republice, jejich stručnou charakteristiku, vliv na rozpoznávací a ovládací 

schopnosti člověka, především řidiče a jakým způsobem se intoxikace těmito látkami 

projevuje navenek. 

 Návykové látky můžeme obecně rozdělit do dvou kategorií – alkohol a 

nealkoholové návykové látky. Pro zjednodušení budu dále často používat pro výraz 

nelegální nealkoholové návykové látky pojem drogy. Nejčastěji užívané drogy v České 

republice jsou konopí, extáze, halucinogenní houby. Alespoň jednou za život vyzkouší 

jakoukoli drogu 38,8 % mužů a 22,7 % žen, z toho 48,8 % je v mladším věku od 15 do 

34 let. Konopné látky užívá 26,6 % populace, z toho 43,8 % v mladším věku. Extázi 

užívá 7,1 % populace, mladých je 14,3 %. Halucinogenní houby užívá 5,4 % populace a 

z toho mladých 10,3 %. Můžeme pozorovat nárůst u mladých lidí v užívání drog a to 

především „nebezpečnějších“ drog jako je pervitin, kokain, heroin a LSD.96 Užívání 

nejběžnějších drog v populaci je zobrazeno v tabulce č. 5. V souvislosti s tím také 

sledujeme stoupající trend v páchání trestné činnosti pod vlivem drog a zvyšující se 

podíl oproti alkoholu. Alkohol ze zjevných důvodů stále vévodí. Je mnohem 

dostupnější, je to legální návyková látka a její nelegálnost spočívá až v souvislosti 

s výkonem určité činnosti, proto je ve společnosti mnohem oblíbenější. Alkohol 

v České republice konzumuje velmi často (denně nebo obden) 13,8 % Čechů. Naopak 

celoživotně abstinuje pouze 3,8 % osob, tedy naprostá většina osob alespoň příležitostně 

konzumuje alkohol. Ve statistikách dominují muži. Jednou až dvakrát týdne konzumuje 

alkohol 25,6 % mužů a 14 % žen. Zároveň každý týden vypije 20,4 % mužů nadměrnou 

dávku alkoholu při jednom posezení.97 Četnost konzumace alkoholu u mužů a žen je 

v grafu č. 6. 

                                                 
96 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., TION LEŠTINOVÁ, 

Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., 

FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. 

In: Drogy-info.cz [online]. Praha : Úřad vlády České republiky, 2017. 

97 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Národní výzkum o spotřebě tabáku a alkoholu v dospělé populaci 

České republiky 2016 : Přehled výsledků o spotřebě alkoholu. In: Mzcr.cz [online]. 2017. 
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Alkohol 

V dopravní kriminalitě je alkohol významný kriminogenní faktor. 

Pravděpodobnost způsobení dopravní nehody se prudce zvyšuje s hladinou alkoholu 

v krvi. Při ovlivnění alkoholem, tedy do 1 promile, je pravděpodobnost 7x větší než 

u střízlivého řidiče, od 1 promile do 1,5 promile je pravděpodobnost 31x větší a při 

hladině nad 1,5 promile je až 128x větší.98 Řidič má zpomalené reakce, zhoršené 

periferní vidění tzv. tunelové vidění, dělá mu problém udržet vozidlo v jízdním pruhu. 

Při vyšší hladině alkoholu může mít potíže s mluvením a koordinací pohybů. Alkohol 

konzumuje většina populace, a to při jakékoli příležitosti. Je však možné říci, že větší 

pravděpodobnost konzumace je v pátek a v sobotu a také v období svátků, převážně na 

Velikonoce. 

Konopné látky 

 Označují se také jako kanabinoidy, pochází z rostliny konopí setého a vyskytuje 

se u nás ve formě marihuany nebo hašiše. V České republice je velmi oblíbená 

marihuana mezi mladými lidmi, a to často v kombinaci s alkoholem. Intoxikace se 

projevuje nesoustředěností, únavou nebo euforií, dezorientací, nevysvětlitelným 

smíchem, zarudlými spojivkami. Řidič má prodlouženou reakční dobu, zhoršenou 

koordinaci a většinou jede podezřele nízkou rychlostí. Ovlivnění trvá pár hodin, ale 

látku THC lze v krvi nalézt i po několika týdnech až měsících. 

Extáze 

 Extáze je dostupná ve formě tablet nebo kapslí. Zvyšuje tělesnou aktivitu, 

odstraňuje zábrany. Řidič pod vlivem extáze má rozšířené zornice, zrychlený tep, může 

být zmatený a podrážděný. Extáze je opět oblíbená u mladých lidí, kteří ji užívají v noci 

v klubech a na diskotékách nebo na tanečních akcích, jelikož po ní cítí větší prožitek při 

poslechu hudby. Typicky se užívá na technoparty. 

 

                                                 
98 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 

434. 
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Halucinogenní houby a LSD 

 Nejčastěji užívaná halucinogenní houba je lysohlávka. LSD je také halucinogen, 

ale je vytvořen synteticky. Halucinogeny zkreslují vnímání reality, snižují pud 

sebezáchovy a zvyšují agresivitu. Řidič se chová nelogicky a nepředvídatelně. 

Metamfetamin (pervitin) 

Pervitin je v České republice dobře dostupný, jelikož se zde i vyrábí a jeho 

pořizovací cena není příliš vysoká. Způsobuje pocity pronásledování, halucinace, 

paniku a psychózu. Užívá se nitrožilně, může mít tedy na rukách stopy po vpichu, 

případně ve vozidle mohou být pohozené injekční stříkačky. Uživatelé bývají zároveň i 

výrobci, proto se u nich mohou nacházet i prostředky a pomůcky k výrobě. Řidič, ze 

strachu, že by je policie mohla u něj naleznout, má tendence k ujíždění před policií. 

V tom ho povzbuzuje ještě účinek drogy. 

Kokain 

Kokain je proslulý tím, že jej užívali i v minulosti známe osobnosti, především 

umělci ale i vědci. Jeho pořízení je poměrně nákladnější, proto jej užívají spíše osoby ve 

středním věku, než mladí lidé. Uživatelé jezdí často v drahých a silných automobilech. 

Kokain navozuje stavy euforie, družnosti, ztráty sebeovládání a také agresivitu. 

Heroin 

 S uživateli heroinu se za volantem setkáme jen výjimečně. Tato droga způsobuje 

silnou závislost a její uživatelé často veškeré své peníze i čas investují do jejího 

obstarávání, a tak si nemohou dovolit pořídit osobní automobil. Ovlivnění heroinem se 

projevuje celkovým útlumem organismu a zúžením zornic. Dlouhodobý uživatel trpí 

nechutenstvím, lze jej tedy poznat podle toho, že je hubený až podvyživený, a také je 

příznačné, že jej svědí kůže a má potřebu se škrábat a celkově může působit nervózním 

a roztěkaným dojmem. 
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4.2 HRANICE MEZI PŘESTUPKEM A TRESTNÝM ČINEM 

 Jak už jsem výše uvedla, ne každé protiprávní jednání v dopravě lze kvalifikovat 

jako trestný čin v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe. Stejně je tomu i 

v souvislosti s užíváním návykových látek a řízením vozidla. Pro rozlišení, zda se řidič 

požitím návykové látky v souvislosti s řízením vozidla dopustil přestupku nebo 

trestného činu, jsou určující dvě hranice. První hranice stanoví ovlivnění návykovou 

látkou, tím pádem se jedná o přestupek. Od druhé hranice je řidič ve stavu vylučujícím 

způsobilost a jde tedy o trestný čin (§ 274 TZ). Hraniční hodnoty jsou rozdílné 

u alkoholu a u jiných návykových látek. 

 Zákon o silničním provozu upravuje porušení zákazu požívání alkoholu a jiných 

návykových látek v souvislosti s řízením v § 125c odst. 1 písm. b) a to tak, že řidič se 

dopustí přestupku. Důležité je zjistit to, zda byl řidič při řízení ovlivněn návykovou 

látkou. V trestněprávní rovině potom vycházíme se skutkové podstaty trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky v § 274 odst. 1 TZ. Zde se vyžaduje stav vylučující 

způsobilost, který si osoba přivodila vlivem návykové látky.  

 U alkoholu se obecně tvrdí, že se uplatňuje nulová tolerance. Z poznatků 

medicíny ale vyplývá, že je možné naměřit malé množství alkoholu, aniž by řidič 

alkohol konzumoval. Pokud je dechovou zkouškou naměřena hodnota do 0,24 g/kg 

nebo laboratorním vyšetřením krve do 0,20 g/kg etanolu, bere se na zřetel možná 

fyziologická hladina nebo laboratorní chyba, případně mohou mít vliv i jiné faktory. Do 

této hranice se naměřená hodnota nepovažuje za prokazatelný důkaz, že je osoba 

ovlivněna alkoholem. Toto ovšem neplatí v případě, že se řidič sám přizná 

ke konzumaci alkoholu před jízdou. Nad tuto hranici už se řidič za ovlivněného 

alkoholem považuje, a jeho jednání je přestupkem. Druhá hranice stavu vylučujícím 

způsobilost k řízení motorových vozidel se ustálila na 1 g/kg etanolu v krvi. Nad tuto 

hranici se řidič již dopouští trestného činu. Obě tyto hranice vychází z dlouhodobých 

poznatků lékařské vědy a jsou aplikovány soudní i policejní praxí. Nejsou však 

zakotveny v žádném právním předpisu.  



69 

 

 Co se týče drog, došlo k pozitivnímu legislativnímu posunu v případě určení 

hranice pro ovlivnění, tedy spáchání přestupku. Ve zmíněném ustanovení zákona 

o silničním provozu, ve kterém je obsažen zákaz řízení vozidel pod vlivem návykových 

látek, § 5 odst. 2, písm. b), byla přidána věta za středníkem. Ta obsahuje vyvratitelnou 

právní domněnku, že řidič se považuje za ovlivněného jinou návykovou látkou, pokud 

její množství v krevním vzorku dosáhne alespoň limitní hodnoty, která je stanovena 

prováděcím právním předpisem. Odkazuje se zde na nařízení vlády č. 41/2014 Sb., 

o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení 

v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, 

přičemž jsou zde vyjmenovány jen látky, se kterými se policisté setkávají nejčastěji. 

Problematická je ovšem druhá hranice, kdy je řidič již ve stavu vylučujícím 

způsobilost. S ohledem na to, že byla právním předpisem stanovena hranice ovlivnění, 

se zvýšila poptávka ze strany OČTR po určení i této rozhodující hranice pro trestný čin. 

Ačkoli je tato snaha důvodná, naráží na nevoli ze strany odborníků z oboru lékařství-

psychiatrie i toxikologie (Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS 

JEP). Ti poukazují na to, že účinky jednotlivých drog jsou individuální, a i jejich 

působení na každého člověka je odlišné. Například u příležitostného uživatele drog 

budou při stejné naměřené hodnotě jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti více 

ovlivněny, než tomu bude u pravidelného dlouholetého uživatele.  

Tímto se zabýval Nejvyšší soud. Vždy je nutné přibrat znalce z oboru 

toxikologie, který na základě druhu návykové látky a naměřeného množství v krvi určí, 

jaké množství návykové látky měl řidič v krvi v době, kdy řídil motorové vozidlo. Tím 

se poté může řídit znalec z oboru zdravotnictví – psychiatrie, který určí, v jaké míře byl 

pachatel ovlivněn v době řízení motorového vozidla. Množství zjištěné látky se má 

porovnat s jednou promile alkoholu u průměrného člověka nebo osoby obdobných 

tělesných proporcí.99 Toto se neshledává s nadšením. Přesto se o to někteří lékaři a 

znalci snaží, a tím významně přispívají k řešení této problematiky. Kupříkladu Jiří 

                                                 
99 Usnesení Nevyššího soudu ze dne 12.05.2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, uveřejněné pod č. 23/2011 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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Švarc100 uvádí, že množství 10 ng/ml THC u kanabinoidů je srovnatelné s 1 g/kg 

alkoholu, stejně tak je srovnatelné množství 200 ng/ml metamfetaminu. Nejvyšší soud 

na to v nedávné době navázal a stanovil hranici mezi ovlivněním a vyloučením 

schopnosti řídit motorové vozidlo u látky THC, která je obsažena v hojně užívané 

marihuaně, na zmíněných 10 ng/ml.101 

Každý případ posuzovat zvlášť bez jakéhokoli vodítka je bezesporu náročné, a to 

především pro OČTR, které musí znalcem objektivně zjištěné skutečnosti podřadit pod 

skutkovou podstatu trestného činu. Bylo by tedy velmi přínosné ustálit se na konkrétní 

hranici, od které by byl člověk ve stavu vylučujícím způsobilost. U alkoholu taková 

hranice existuje a osvědčila se. Nyní by se mohla ustálit tato hranice i pro množství 

THC, což jistě napomůže rozhodovací praxi i právní jistotě. Je jisté, že to není možné 

u všech drog, vzhledem k tomu že se jejich seznam stále rozšiřuje, ale je to jistě možné 

alespoň u vybraných, nejčastěji užívaných. 

 

4.3 ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI NÁVYKOVÝCH LÁTEK  

Při zjišťování přítomnosti návykových látek u řidiče motorového vozidla hraje 

klíčovou úlohu Policie ČR. Jednou z jejích činností je dohled nad silničním provozem. 

Policie provádí základní kontrolu, speciální kontrolu, průběžnou dlouhodobou kontrolu 

a dopravně bezpečnostní akce X – zaměřené na všeobecný dohled na silniční a 

dopravně bezpečnostní akce Y – zaměřené na speciální kontrolu dodržování zákazu 

požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před jízdou 

nebo během jízdy.102 Plánování dopravně bezpečnostních akcí je závislé na znalostech o 

uživatelích, situacích, kdy se požívají, jaké návykové látky, například alkohol se typicky 

konzumuje na společenských akcích (koncerty, sportovní utkání), v období, kdy se 

                                                 
100 ŠVARC, J. Alkohol a drogy při řízení motorového vozidla a posouzení schopnosti je řídit. Psychiatrie 

pro praxi. [online]. 2014, roč. 15, č. 3, s. 129-133. 

101 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp. zn. 7 Tdo 979/2015. 

102 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, ze dne 4.12.2009, kterým se upravuje postup na 

úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s. 7-9. 
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tradičně častěji pije alkohol a ve dny státních svátků (Vánoční svátky a Nový rok, 

Velikonoce, vinobraní apod.) 

Zákaz požívání návykových látek je obecně zakotven v § 19 zákona č. 65/2017 

Sb. a vztahuje se na jakoukoli činnost, při níž je možné ohrozit život nebo zdraví nebo 

poškodit majetek. Speciální úprava pro řidiče je v § 5 odst. 2, písm. a) a b) zákona 

o provozu na pozemních komunikacích, který zakazuje požití alkoholu nebo jiné 

návykové látky během jízdy i řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti bezprostředně po 

požití návykové látky nebo v době, kdy je řidič pod vlivem návykové látky.  

 S tímto zákazem samozřejmě musí být upravena možnost kontrolovat jeho 

dodržování. Ta je stanovena v § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona o provozu na pozemních 

komunikacích. Povinností řidiče je podrobit se na výzvu (podle § 20 odst. 1 zákona 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) orientačnímu vyšetření 

nebo odbornému lékařskému vyšetření, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek. Orientační vyšetření může provést policista, vojenský 

policista, strážník obecní policie, ošetřující lékař nebo zaměstnavatel. Policisté 

postupují podle interního předpisu – Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, 

kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

 Při silniční kontrole zpravidla policista vyzve řidiče, aby se podrobil kontrole, 

zda není ovlivněn alkoholem. Orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem se provádí 

formou dechové zkoušky analyzátorem Dräger. V případě přesvědčivého pozitivního 

výsledku zkoušky tímto analyzátorem samotný záznam měření může být použit jako 

důkaz ovlivnění alkoholem.103 K lékařskému vyšetření policista vyzve pouze 

v některých případech – když řidič odmítne dechovou zkoušku nebo dechovou zkoušku 

nelze provést nebo je řidič s naměřeným pozitivním výsledkem podezřelý ze spáchání 

trestného činu, při kterém došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví. 

Pokud má policista podezření, že řidič požil i jinou návykovou látku, provede i 

orientační vyšetření na ovlivnění jinou návykovou látkou. Policie ČR používá detekční 

testery DrugWipe nebo DrugTest 5000, které zjišťují přítomnost drog ze slin. Je-li 

                                                 
103 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2000, sp. zn. 5 Tz 202/99. 
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výsledek pozitivní, musí policista řidiče vyzvat k podrobení se lékařskému vyšetření. 

Samotný výsledek z orientačního vyšetření na drogy není důkazem o ovlivnění 

návykovou látkou. Na rozdíl od alkoholu není pro výzvu k lékařskému vyšetření na 

přítomnost drog nutný předchozí pozitivní orientační test, pokud byl proveden. Postačí 

pouze uvážení policisty. Toto může být problematické v pozdějším dokazování, jelikož 

záleží na výpovědi policisty, z čeho usuzoval na ovlivnění řidiče drogou.  

 Lékařské vyšetření se provádí ve zdravotnickém zařízení, které je odborně 

způsobilé k odběru biologického materiálu, krve a moči. Ten se poté analyzuje 

v soudně-toxikologické laboratoři a ve znaleckém toxikologickém posudku se uvede 

druh návykové látky a naměřené hodnoty. Tyto hodnoty postačí k posouzení ovlivnění 

návykovou látkou. Pokud jsou ale hodnoty vysoké, je potřeba zjistit, zda bylo dosaženo 

stavu vylučujícího způsobilost. K tomu už je potřebný znalecký posudek z oboru 

lékařství-psychiatrie. Psychiatr musí každý konkrétní případ posuzovat zvlášť a vychází 

jednak z toxikologického posudku, ale také z výpovědi policisty. 

 

4.3.1 Následky odmítnutí podrobit se vyšetření 

Kdo odmítne podrobit se orientační dechové zkoušce, je vyzván, aby se podrobil 

odbornému lékařskému vyšetření. Pokud odmítne i podrobení se odbornému 

lékařskému vyšetření, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky (§ 20 odst. 2 zákona. o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek). Toto platí pouze u přestupků. Co se týče trestného činu, tato fikce 

neplatí, jelikož by odporovala zásadě in dubio pro reo, která je základní zásadou 

trestního řízení. 

Řidič, který se na výzvu podle § 20 odst. 1 zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek je porušením povinnosti odmítne podrobit 

vyšetření, se dopouští přestupku dle § 125c odst. 1 písm. d) zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. Za ten hrozí přísná sankce, pokuta od 25 000 do 50 000 Kč, 

zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let a udělení 7 bodů. Je to přísnější postih než 

za přestupek řízení motorového vozidla pod vlivem návykových látek. Proto je-li si 
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řidič vědom, že zkonzumoval pouze malé množství alkoholu (například půllitr piva), je 

pro něj výhodnější podrobit se dechové zkoušce. 

Pokud jsou již zahájeny úkony trestního řízení, na základě podezření policie, že 

se řidič dopustil trestného činu, policie už nepodá výzvu, ale vyžádání podle § 158 

odst. 3 písm. e) TŘ k provedení zkoušky krve na přítomnost návykových látek. V tomto 

případě je následkem odmítnutí udělení pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč podle 

§ 66 TŘ.  Postih za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky může mít 

v důsledku mnohem mírnější následky.104 Lze tedy shrnout, že sankce za nepodrobení 

se vyšetření na přítomnost návykových látek a tím pádem ztížení práce policie a 

vyšetřování, mohou být citelnější, než sankce za řízení motorových vozidel pod vlivem 

návykových látek nebo ve stavu vylučujícím způsobilost. Je tedy větší motivace 

s policií spolupracovat, což hodnotím pozitivně. 

                                                 
104 JOSEF, F. “Objektivní“ zjištění výše alkoholu v krvi aneb důsledky odmítnutí podrobit se na výzvu 

lékařskému vyšetření. Bulletin advokacie. 2012, roč. 12, č. 10, s. 36-38. 
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5 PREVENCE 

V této části se budu zabývat úvahami o prevenci dopravní kriminality a 

dopravních nehod. Budu vycházet z poznatků, které jsem rozebírala v předchozích 

částech práce a zaměřím se na některé vybrané aspekty. Prevencí rozumíme působení na 

kriminogenní faktory s cílem snížit nebo zastavit růst kriminality. Prevencí v dopravě se 

v České republice zabývá kromě Policie ČR také Ministerstvo dopravy ČR a BESIP. 

BESIP je samostatné oddělení Ministerstva dopravy a specializuje se na bezpečnost 

silničního provozu. Hlavním koncepčním dokumentem je Národní strategie bezpečnosti 

silničního provozu 2011–2020, která byla v roce 2017 revidovaná a vychází ze 

společných cílů EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu.  

Obecně se prevence dělí na primární, sekundární a terciální. Primární působí na 

celou společnost. Pachatelem dopravní kriminality může být kdokoli, jako řidič 

motorového vozidla, chodec či cyklista. Sekundární se zaměřuje na rizikové skupiny, 

u kterých se intenzivněji projevují kriminogenní faktory, například mladí řidiči. 

Terciální působí na pachatele tak, aby se poučili a trestnou činnost už nepáchali. 

V dopravní kriminalitě se projevuje převážně trestem zákazu činnosti řízení motorových 

vozidel. 

Další dělení prevence je na sociální, situační a viktimologickou. Sociální 

prevence vytváří systém norem a hodnot a snaží se o jejich zvnitřnění. Jsou to právní 

předpisy, např., které upravují pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ale jsou 

to i nepsaná pravidla, například jezdit na kole s helmou. Situační vychází ze zákonitostí 

páchání kriminality, a proto na ně cílené reaguje. Může to být zlepšení viditelnosti 

chodců na přechodech jejich osvětlením. A viktimologická se zaměřuje na potenciální 

oběti. V dopravní kriminalitě se hodně překrývá, jelikož kdokoli může být v pozici 

pachatele i oběti, případně pachatel může být zároveň také obětí. 

Systematicky se budu držet pojetí prevence, které koresponduje 

s kriminogenními faktory. Ve třetí části jsem se věnovala faktorům způsobujícím 

dopravní kriminalitu a dopravní nehody a na tu bych chtěla navázat. Pro prevenci je 
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důležité nejprve analyzovat příčinu kriminality a poté je teprve možné na ni efektivně 

působit. Uvedla jsem, že rozlišujeme tři základní faktory: lidský faktor, dopravní 

prostředek a objektivní podmínky provozu. 

 

5.1 ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU 

Ze všech tří je nejvýznamnější lidský faktor, ale je také nejobtížněji ovlivnitelný. 

Na chování účastníků silničního provozu můžeme působit vytvořením právního rámce a 

kontrolou jejího dodržování případně i represemi, výchovou, vzděláváním a mediálními 

kampaněmi. 

Právní úprava, která reguluje chování účastníků silničního provozu je poměrně 

rozsáhlá. Trestným činům v dopravě jsem se věnovala podrobněji ve druhé části. 

Upozornila jsem na některé nedostatky v právní úpravě hmotného práva trestního. 

Problémem v této oblasti, je dle mého názoru také to, že veřejnost není informovaná 

o tom, jaké jednání v dopravě je trestné. Tím pádem nemůže trestní právo efektivně 

působit preventivně, jako hrozba trestu za protiprávní jednání. Lidé mají povědomí 

pouze o přestupcích, které jsou společensky méně škodlivé. 

Prevence nespočívá jen v zákazech, kriminalizaci a trestání. Základem je 

vzdělávání účastníků silničního provozu. Jelikož účastníkem silničního provozu může 

být kdokoli, je vhodné rozdělovat je do skupin a zaměřovat se zvlášť na řidiče 

motorových vozidel a zvlášť na rizikové a zranitelné účastníky provozu, kterými jsou 

chodci, děti, cyklisté, mladí řidiči, agresivní řidiči a uživatelé návykových látek. 

 

Autoškoly a školení 

Řidiči motorových vozidel se podílejí nejvíce na zavinění silničních dopravních 

nehod. Souvislost to má jistě s vysokým stupněm motorizace a s celkovým počtem 

řidičů. Podle Ministerstva dopravy mělo k 31.12.2016 řidičské oprávnění 6 733 099 
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řidičů.105 Nabízí se úvaha, zda by ubylo dopravních nehod, kdyby bylo řidičů méně. 

Řídit motorové vozidlo nemůže každý, jelikož musí nejprve získat řidičské oprávnění. 

Otázkou zůstává, jestli procedura, kterou musí uchazeč o řidičské oprávnění projít, je 

dostatečná. Připraví dostatečně kurz v autoškole každého na skutečný provoz? Jsou 

závěrečné zkoušky adekvátně přísné? Výuka se přirozeně odvíjí od náročnosti 

závěrečné zkoušky a chybí motivace ze strany lektorů i uchazečů učit se něco více než 

je vyžadováno. Silniční doprava se vyvíjí velmi rychle, provoz je čím dál hustší, výkon 

a rychlost motorových vozidel se zvyšuje. Ale výuka v autoškolách je stále stejná a 

nereaguje na aktuální situaci v dopravě. Přitom je naprostým základem pro to, jakým 

způsobem se řidiči budou v provozu chovat, a tedy i pro celkovou kulturu v dopravě.  

Prvotním předpokladem pro to, aby byl někdo dobrým řidičem, je znalost 

dopravních předpisů. Tu obvykle každý získává v autoškole. Splněním závěrečných 

zkoušek však toto vzdělávání končí. Legislativa se mění i v dopravě, laická veřejnost se 

o tom dozvídá jen povrchně z médií. Profesionální řidiči, jejichž hlavní náplní práce je 

řízení motorového vozidla, především nákladního automobilu a autobusu, musí podle 

zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel absolvovat každoročně povinná školení. 

Takového školení jsem se zúčastnila za účelem načerpání inspirace k psaní této 

práce, ale pro mě samotnou jako řidičku, bylo velmi poučné. Dozvěděla jsem se 

o novinkách a o případných plánovaných změnách v pravidlech silničního provozu a 

osvěžila jsem si znalosti, které jsem nabyla již před několika lety při získávání 

řidičského oprávnění. Tato zkušenost mě přesvědčila o tom, že obdobného školení by se 

měl po nějaké době účastnit každý řidič motorového vozidla. Každý rok by to nebylo 

nutné, ale interval například pěti let by byl přiměřený. S tím samozřejmě souvisí to, že 

by bylo nutné navýšit počet školitelů, jelikož za současné situace by kapacity autoškol 

nepostačovaly. Případně by školení mohlo probíhat také online. Ostatně takto se provádí 

školení řidičů referentů podle zákoníku práce, tedy zaměstnanců, kteří mohou v rámci 

svého zaměstnání řídit motorové vozidlo, například jezdí na služební cesty. 

                                                 
105 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Počet ŘP (řidičských oprávnění) za rok 2016. 
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Mladí řidiči 

 Mladí řidiči patří do rizikové skupiny, jelikož jsou nezkušení, psychicky 

nevyzrálí a inklinují k riskantním činnostem. Obzvláště se to projevuje u mladých 

mužů, kteří rádi zkoušejí adrenalinové sporty nebo návykové látky. Takový řidič může 

být nebezpečný pro sebe i pro své okolí. Jezdí nepřiměřeně vysokou rychlostí, nevěnuje 

se dostatečně řízení, jelikož používá mobilní telefon, řízení vnímá jako odreagování, 

zábavu či demonstraci síly a nezranitelnosti. Často si ale neuvědomuje rizika a myslí si, 

že jemu se nemůže nic stát.106 

 Zajímavou metodou vzdělávání mladých řidičů, je program „CLOSE-TO“, který 

je založen na setkání mladých řidičů s tzv. peer-mentorem. Peer-mentoři jsou mladí 

lidé, kteří byli účastníky dopravní nehody, ať už v roli viníka dopravní nehody nebo 

poškozeného. Důležité je to, že měli osobní zkušenost s dopravní nehodou a tu 

předávají dále mladým řidičům. Podstatou je to, že mladý řidič získává informace 

z reálného života a od svého vrstevníka, což pro něj má velkou váhu a je větší 

pravděpodobnost, že to bude vést ke změně jeho postojů a chování. 

 Na chování mladých lidí má velký vliv odstrašující příklad. V roce 2017 otřáslo 

veřejností video zachycující tragickou nehodu dvou mladých dívek. Řidička, která 

evidentně jela vysokou rychlostí, jízdu nezvládla a narazila do protihlukové stěny. 

Svým zraněním nakonec podlehla. Toto video má velkou hodnotu díky svojí autenticitě. 

Jeho využívání v preventivních programech a při výuce v autoškolách by mohlo mít 

pozitivní dopad právě na mladé řidiče.107 

 Aktuálním tématem je také stále několikrát diskutovaný tzv. řidičák na zkoušku. 

Ten by spočíval v tom, že po dobu dvou let od získání řidičského oprávnění by byla 

hranice v bodovém systému na šesti bodech místo standartních dvanácti. Měl by mladé 

řidiče motivovat k tomu, aby řídili opatrně a ukázněně. Na jeho zavedení jsou však 

                                                 
106 CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU V.V.I. Mladí řidiči a senioři. In: Czrso.cz [online]. 

12.1.2015. 

107 JADRNÝ, P. BESIP chce používat video z nehody u Obrnic. 'Tragédie je, že je to realita,' říká 

zástupkyně vedoucího. In: Irozhlas.cz [online]. 11.7.2017. 
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zcela odlišné názory.108 Pro zavedení se kloní BESIP, oddělení bezpečnosti silničního 

provozu spadající pod Ministerstvo dopravy. Zdůrazňuje, že mladí řidiči se dopouští 

nejvíce přestupků a potažmo i trestných činů s vážnými následky právě v prvních dvou 

letech od získání řidičského oprávnění. Inspirací by moly být také další evropské státy, 

například Rakousko, které takový systém zavedly již před delší dobou a vykazují dobré 

výsledky. 

Naproti tomu Asociace autoškol se zavedením nesouhlasí. Řidičák na zkoušku je 

příliš přísnou represí a nevede ke skutečné prevenci a ukázněnosti mladých řidičů. 

Ondřej Horázný, předseda Asociace autoškol, tento systém nazývá „řidičák do šuplíku“. 

Může se stát to, že řidiči první dva roky raději řídit vůbec nebudou, jelikož jim hrozí 

přísná sankce. V tom se ale skrývá nebezpečí toho, že řidič místo, aby nabíral 

zkušenosti, naopak zapomene, co se v autoškole naučil a po dvou letech bude ještě 

nebezpečnějším řidičem. Účinek by v takovém případě byl nulový, možná i dokonce 

negativní. Na mladé řidiče by se měl nastavit systém prevence, založený na výuce a 

výcviku. Lepší by tedy byla větší časová dotace na výuku v autoškolách a rozšíření 

výcviku na zvládání krizových situací, například škola smyku nebo první pomoci při 

dopravní nehodě. 

 

Dopravně psychologické vyšetření 

Řidiči s negativními osobními vlastnostmi mohou být v souvislosti s řízením 

motorového vozidla také rizikovou skupinou. Především jsou to agresivní řidiči. 

Dopravně psychologickému vyšetření mají povinnost se podrobit dle § 87a zákona 

o provozu na pozemních komunikacích řidiči nákladního automobilu a autobusu a 

osoby, které žádají o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyly v důsledku 

„vybodování“ nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel. Dopravně 

psychologickému vyšetření by se však měl podrobit každý žadatel o řidičské oprávnění.  

                                                 
108 SPĚVÁČKOVÁ, M. Duel: Stát chce znovu řidičáky na zkoušku. Zkrotí mladíky za volantem? In: 

Seznamzpravy.cz [online]. 20.11.2017. 
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Ve většině případů si řidič svoji agresivitu za volantem ani neuvědomuje. Může 

ji mít naučenou od rodičů a potom mu takové chování připadá přirozené a normální. 

Agresivní chování je také zlehčováno v médiích nebo ve filmech. Podle průzkumů 

uvádějí respondenti, že agresivních je až 85 % řidičů. Samotní řidiči však přiznají svoji 

agresivní jízdu pouze ve 35 %.109 

Díky psychologickému vyšetření se u řidiče odhalí sklony k agresivnímu 

chování, ale také další negativní charakterové vlastnosti, například obtížné zvládání 

stresu nebo sklony k depresím. Ty mohou mít špatný vliv na reakce řidiče ve vypjatých 

dopravních situacích. Detekce takových vlastností má dvojí význam. Za prvé taková 

osoba by nemohla získat řidičské oprávnění nebo by jí mohlo být odňato. Tím by se 

eliminovaly ze silničního provozu tyto rizikové osoby a přispělo by to ke snížení 

dopravní kriminality a nehodovosti. A za druhé by to prospělo samotnému agresorovi, 

který by si svoji agresivitu uvědomil a tím pádem by s ní mohl i pracovat a ovládnout ji. 

Po úspěšném absolvování emocionálního výcviku, by mohl požádat o získání nebo 

vrácení řidičského oprávnění. 

 

Návykové látky 

Zásadní pro prevenci dopravní kriminality v souvislosti s užíváním návykových 

látek je kontrolní činnost policie. Měl by se zvýšit počet namátkových kontrol policie na 

přítomnost návykových látek, především na alkohol. Vzorem může být například 

Estonsko, které zvýšilo počet kontrol v roce 2015 na 677 kontrol na 1000 obyvatel. 

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách zaviněných řidičem pod vlivem 

alkoholu klesl od roku 2006 do 2016 o 89 %.110 Pokud bude více policejních kontrol, 

řidiči budou méně riskovat jízdu pod vlivem alkoholu, jelikož bude větší 

pravděpodobnost, že je policie odhalí a uloží sankci. 

                                                 
109 JAMES, L., NAHL, D. Aggressive Driving is Emotionally Impaired Driving. [online]. University of 

Hawaii. 2000. 

110 CALINESCU, T., ADMINAITE, D. Progres in reducing drink driving in Europe. In: Etsc.eu [online]. 

European Transport Safety Council. 2018, s.10. 
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Co se týče zjišťování přítomnosti drog v krvi řidiče, je zásadní role policisty, 

který provádí silniční kontrolu. Při běžné silniční kontrole policisté většinou zjišťují jen 

přítomnost alkoholu a nikoli drog. Je na jeho uvážení, zda provede na místě orientační 

zkoušku na přítomnost drog a případně zda vyzve řidiče, aby se podrobil lékařskému 

vyšetření. Pro zjišťování přítomnosti drog by měl mít policista nějaké podezření, že 

osoba je pod vlivem. Proto je důležité školit policisty v tom, jak mohou takzvaně 

pohledem odhadnout, že osoba požila drogu a případně jakou. Policista by měl sledovat 

způsob chování a mluvení, nejistý postoj a chůzi, tělesné příznaky (zarudnutí očí nebo 

nepřirozená velikost zornic, stopy po vpichu injekční stříkačkou). Důležitý je také 

pokud možno klidný rozhovor s řidičem o jeho cestě, případně rozhovor i se 

spolujezdci. Policista by měl také pohledem prohlédnout vnitřek vozidla, zda se tam 

nachází drogy. Zajímavý návrh je zavedení psychomotorického testu. Tím by se 

sjednotil a zefektivnil postup policistů, při odhalování ovlivnění drogou.111 

Podle zákona o silničním provozu řidič nesmí řídit v době, kdy je ještě pod 

vlivem návykových látek. Tento vliv se posuzuje objektivně. Řidič může mít dojem, že 

již uplynula delší doba od požití návykové látky, ale tato látka stále může ovlivňovat 

jeho činnost. V tomto ohledu by jistě bylo na místě využívat „alkohol testery pro 

domácí použití“. Párkrát jsem se setkala s tím, že v restauraci byl automat na tyto 

alkohol testery. Samozřejmě nejúčinnější prevencí je úplná abstinence, jenže ta je 

v případě alkoholu pro většinu obyvatelstva nereálná. 

Užívání nebo případné sklony k užívání návykových látek by se měly zjišťovat 

u uchazeče o řidičské oprávnění. Dopravně psychologické vyšetření nebo důkladné 

lékařské vyšetření by mohlo takové sklony odhalit. To může odhalit pravidelného 

uživatele drog, jelikož stopy po některých často užívaných drogách zůstávají 

v organismu po dobu až několika týdnů. Lékař by mohl odhalit také případné sklony 

k alkoholismu. Takové osoby by buďto vůbec nemohly získat řidičské oprávnění, nebo 

by musely docházet na pravidelná vyšetření a do poradny pro závislosti.  

                                                 
111 BLAŽEJOVSKÝ, M. Drogy v dopravě. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 82. 
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V České republice je preventivním opatřením nulová tolerance alkoholu při 

řízení motorových vozidel. Názory na nulovou toleranci alkoholu jsou ve státech EU 

odlišné. Je to ovlivněno i jinou kulturou a celkovým vztahem lidí k alkoholu. V řadě 

zemí se rozlišují různé limity pro začátečníky a profesionální řidiče. Tabulka č. 6 

ukazuje, že Česká republika jedna z mála zemí, které mají nulovou toleranci pro 

všechny skupiny řidičů. Další jsou Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Například 

Francie je proslulá svým kladným vztahem k vínu a dlouholetou tradicí jeho výroby i 

konzumace. Je zde typické, že Francouz si k dobrému jídlu dá sklenku vína. V krvi má 

poté 0,4 g/kg alkoholu, a tím pádem splňuje limit, který je 0,5g/kg. Navíc u malého 

množství alkoholu dochází k poměrně rychlému odbourávání. Česká republika je také 

známá svým kladným vztahem k alkoholu, především k pivu. Patříme mezi celosvětově 

největší konzumenty alkoholu. Může se zdát podivné, že u nás je tolerance nulová. 

Domnívám se, že vychází z toho, že lidé nejsou schopni odhadnout, jaké množství 

alkoholu by mohli požít, aby se do jakkoli nastavené mírné tolerance „vešli“ a 

zkonzumovali by větší množství, které by již podstatně ovlivnilo jejich činnost. Proto 

úplný zákaz požití alkoholu v souvislosti s řízením je nejvhodnější řešení. Najdou se 

jistě odpůrci, kteří tvrdí, že řidiči jsou zbytečně moc omezováni a že s rozvojem 

dopravy jsou některá opatření zbytečná a příliš svazující. Obdobně zaznívá i kritika 

tolerance alkoholu s tím, že se takto řadíme k východním postkomunistickým zaostalým 

státům.112 Naopak se ale zdá, že v jiných zemích Evropy, kde nemají nulovou toleranci, 

se zamýšlí nad problémem alkoholu a jeho negativním vlivem na dopravní nehodovost. 

Například v Lotyšsku byl snížen limit maximální hladiny alkoholu v krvi pro řidiče 

začátečníky a řidiče autobusů z 0,5 g/kg na 0,2 g/kg. Za řízení pod vlivem alkoholu 

hrozí také vysoké sankce (pokuta ve výši 500 až 1500 EUR). Výsledkem byl pokles 

počtu usmrcených osob při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu. Od 

roku 2006 do 2016 se tam každoročně snížil počet usmrcených v průměru o 15 %.113 

                                                 
112 SOLIL, J. K otázce omezování svobod v silničním provozu. In: Pravniprostor.cz [online]. 9.10.2014. 

113 CALINESCU, T., ADMINAITE, D. Progres in reducing drink driving in Europe. In: Etsc.eu [online]. 

European Transport Safety Council. 2018, s 10. 
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Evropská komise doporučuje maximální limit 0,5 g/kg a pro začátečníky a profesionální 

řidiče 0,2 g/kg.114 

 

5.2 VOZIDLA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Už jsem uvedla, že lidský faktor je nejhůře ovlivnitelný. Stát by se neměl snažit 

až přespříliš regulovat lidské chování, ale prioritně by měl ovlivňovat další dvě oblasti, 

které jsou příčinami dopravní kriminality a dopravních nehod. 

 V České republice je problémem vysoké stáří vozového parku. Ačkoli je 

automobilový průmysl na výši, na silnicích jezdí stále plno vozidel, která nejsou 

v uspokojivém technickém stavu a nejsou dostatečně vybavena aktivními a pasivními 

prvky bezpečnosti. Proto by bylo dobré zintenzivnit kontroly technického stavu vozidel. 

U nákladních vozidel a případně i autobusů bývá problémem jejich přetížení. To pak 

může vést například k prodloužení brzdné dráhy nebo i k selhání brzd. Na místě by tedy 

bylo i zavedení vážení vozidel. 

Důležité je také stále rozvíjet prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Za zmínku 

stojí nové zařízení „eCall“ (emergency call), které je zabudované ve vozidle a v případě 

dopravní nehody se automaticky spojí s integrovaným záchranným systémem. To je 

užitečné především v případě, že posádka vozidla je zraněná a není schopna si přivolat 

pomoc sama. V takovém případě nemusí čekat, než si jich někdo všimne. Systém také 

nahlásí přesnou polohu vozidla a tím zefektivní zásah záchranných složek.115 

Budoucnost mají také nové systémy C-ITS (kooperativní inteligentní dopravní 

systémy). Smyslem je sbírat data z vozidel i z pozemních komunikací, vyhodnocovat je 

a předávat řidiči informace během jízdy. Tyto informace jsou například o hustotě 

provozu, varování před dopravní nehodou nebo pracemi na silnici, upozornění na špatné 

                                                 
114 CALINESCU, T., ADMINAITE, D. Progres in reducing drink driving in Europe. In: Etsc.eu [online]. 

European Transport Safety Council. 2018, s. 15. 

115 CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU V.V.I. Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti motorových 

vozidel. In: Czrso.cz [online]. 8.1.2015. 
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povětrnostní podmínky. Na tomto základě budou v budoucnu fungovat i autonomní 

vozidla. 116  

Důležitý je také rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšování technického stavu 

pozemních komunikací. V prvé řadě je potřebná důkladná analýza stavu pozemních 

komunikací. Správci pozemních komunikací by měli spolupracovat z policií a zaměřit 

se na úseky, kde je větší výskyt dopravních nehod. Prioritou by mělo být dobudování 

dálniční sítě. 

                                                 
116 Systémy C-ITS. In: C-roads.cz [online]. 
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ZÁVĚR  

 S problematikou dopravní kriminality se setkáváme dennodenně, aniž bychom si 

to možná uvědomovali. Jako účastníci silničního provozu jsme neustále vystaveni 

nebezpečí, že se staneme obětí dopravní nehody. Ale stejně tak jednoduché je stát se i 

pachatelem dopravní kriminality. Ve zpravodajství se pravidelně objevují reportáže 

z tragických dopravních nehod, mediální kampaně nás upozorňují na to, že máme být 

opatrní a dodržovat zásady bezpečnosti. Mám však dojem, že lidé se vždy jen na chvíli 

vystraší, zhodnotí, že situace na silnicích je otřesná, ale dále už se to nepromítá do jejich 

chování. Asi je to v povaze člověka, že je nepoučitelný do té doby, než si získá 

zkušenost na vlastní kůži. Při dopravní nehodě už však může být příliš pozdě. 

 Cílem této práce bylo uceleně pojednat o dopravní kriminalitě, o jejích 

příčinách, zaměřit se na právní úpravu trestných činů v dopravě v oblasti hmotného 

trestního práva a navrhnout některá preventivní opatření, která by přispěla ke zvýšení 

bezpečnosti na pozemních komunikacích.  

 Ve druhé části této práce jsem rozebírala trestné činy v dopravě. Jejich úprava 

není obsažena v samostatné hlavě trestního zákoníku. Ani bych takovou změnu 

nedoporučovala. Avšak některá jednání v dopravě by si zasloužila právní úpravu a 

zavedení nových trestných činů reflektujících specifika dopravy. Současná právní 

úprava není dostatečná a nereaguje na aktuální problémy dopravní kriminalitě. Jedním 

z nich je ujetí z místa dopravní nehody, které lze v současné době stíhat jen jako 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Vzhledem ke společenské 

závažnosti takového jednání bych navrhovala zavedení samostatného trestného činu 

ujetí z místa dopravní nehody. Novou právní úpravu bych doporučovala také pro 

ujíždění před policejním orgánem. Podle současné právní úpravy se posuzuje 

nevyhovujícím způsobem jako obecné ohrožení. Soudy se uchylují k novému výkladu 

skutkové podstaty a tím narušují její dosavadní pojetí. Takový postup není žádoucí a 

měl by se s tím vypořádat především zákonodárce. Zavedení nových trestných činů 

může vést k celkovému zvýšení kriminality, avšak právní úprava je dle mého názoru 
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potřebná. Můžeme se inspirovat německým trestním zákoníkem. Ten pojímá 

kriminalizaci trestných činů v dopravě přísněji, vymezuje více trestných činů 

specifických právě pro dopravu. 

 Společně se zavedením nových trestných činů je důležitá také osvěta v této 

oblasti. Účastníci silničního provozu, a především řidiči, si neuvědomují závažnost 

svého jednání. Začlenění trestných činů, které jsou příznačné pro dopravu, do trestního 

zákoníku demonstruje, že takové jednání je silně nežádoucí, a to by mohlo přispět také 

k prevenci. Je důležité, aby se lidem dostalo do povědomí, že kriminalita v dopravě je 

závažným společenským problémem a není na místě ji zlehčovat. 

Zvláštní důraz je potřeba klást na řízení motorového vozidla pod vlivem 

návykových látek, jelikož trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky je s velkým 

náskokem nejčastější. Je potřeba neustále upozorňovat na to, že spojení alkoholu a 

jiných návykových látek s řízením motorového vozidla je velmi nebezpečné. 

V souvislosti s tím by bylo jistě na místě posílit policejní kontroly, které by motivovaly 

řidiče, aby po konzumaci návykových látek neusedali za volant, jelikož by byla větší 

pravděpodobnost jejich odhalení. Doporučovala bych, i přes protesty některých, 

zachování nulové tolerance alkoholu v krvi řidiče, a naopak bych aktivně informovala 

veřejnost o potřebnosti takového přísného limitu. Také by mělo dojít v zájmu právní 

jistoty ke sjednocení přístupu k hranici pro určení stavu vylučujícího způsobilost vlivem 

drog, a tím pádem k trestní odpovědnosti za ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Zjednodušilo by to práci policii a dalším OČTŘ i soudům při odhalování, vyšetřování a 

posuzování tohoto jednání. 

V oblasti prevence dopravní kriminality a nehodovosti by byla potřebná reforma 

vzdělávání a výcviku řidičů motorových vozidel. Získání a udržení si řidičského 

oprávnění by nemělo být samozřejmostí. Nároky na řidiče se s rozvojem dopravy a 

s narůstající hustotou silničního provozu zvyšují, a proto by měla být i jejich příprava 

důkladnější. Základem by mělo být zvýšení dotace hodin výuky a výcviku 

v autoškolách. Navrhuji také celoživotní vzdělávání řidičů a zavedení psychotestů pro 

všechny řidiče motorových vozidel. Zvláštní pozornost by měla být věnována mladým 

řidičům začátečníkům. Nikoli však formou přísnější represe a zavedením mnohokrát 
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diskutovaných tzv. řidičáků na zkoušku, ale vzděláváním a praktickou průpravou i třeba 

formou odstrašujícího příkladu z reálných situací v silničním provozu. 

Technologie se snaží nahradit práci člověka a eliminovat selhání lidského 

faktoru téměř ve všech sférách lidské činnosti. Jinak tomu není také v dopravě. Hovoří 

se o tom, že v budoucnu by měla po silnicích jezdit pouze autonomní vozidla bez řidiče. 

Problémem však je, jakým způsobem bude interagovat s ostatními účastníky silničního 

provozu. Kdo bude určovat, jakým způsobem se má zachovat v krizové situaci? Pokud 

budou varianty, kdy každá z nich může někomu způsobit újmu, jak se určí, která je 

lepší? A kdo za to bude právně odpovědný? Bude potřeba vyřešit plno otázek nejen 

technologických, ale i etických a právních. 
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SEZNAM ZKRATEK 

TZ – trestní zákoník 

TŘ – trestní řád 

NS – Nejvyšší soud 

ÚS – Ústavní soud 

OČTŘ – orgány činné v trestním řízení 

EU – Evropská unie 

ETSC – European Transport Safety Council 
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https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
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POLICIE ČR. Nehody cyklistů v číslech a grafech. [online]. [cit. 2018-06-12]. 

Dostupné na: www.policie.cz/soubor/nehody-cyklistu-v-cislech-a-grafech.aspx 

POLICIE ČR. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 

rok 2016. [online]. Praha, červen 2017. [cit. 2018-06-10]. Dostupné na: 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-

900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

POLICIE ČR. Statistické přehledy kriminality za rok 2017. [online]. [cit. 2018-06-07]. 

Dostupné na: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-

2017.aspx 

POLICIE ČR. Základní statistické údaje o kriminalitě leden–prosinec 2017 

v meziročním srovnání. [online]. 31.1.2018. [cit. 2018-06-11]. Dostupné na: 

www.policie.cz/soubor/kriminalita-pcr-v-roce-2017-pdf.aspx 

SDA. Přehled stavu vozového parku. [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné na: 

http://portal.sda-cia.cz/stat.php?v#str=vpp 

 

Právní předpisy: 

Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních 

hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného 

takovou návykovou látkou 

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 

Strafgesetzbuch – německý trestní zákoník z 15.5.1871 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 

www.policie.cz/soubor/nehody-cyklistu-v-cislech-a-grafech.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx
www.policie.cz/soubor/kriminalita-pcr-v-roce-2017-pdf.aspx
http://portal.sda-cia.cz/stat.php?v%23str=vpp
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu) 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

Zákon č.12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních 

komunikacích  

 

Judikatura: 

Nález Ústavního soudu ze dne 17.4.2018, sp. zn. II.ÚS 492/17, dostupné na: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=2-492-17_1  

Nález Ústavního soudu ze dne 25.10.2016, sp. zn. IV.ÚS 3159/15, dostupné na: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-3159-15_1 

Nález Ústavního soudu ze dne 31.5.2016, sp. zn. III.ÚS 2065/15, dostupné na: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=3-2065-15_2 

Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. I.ÚS 9/17, dostupné na: 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-9-17_1  

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-492-17_1
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3159-15_1
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2065-15_2
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-9-17_1
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Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 10.7.1951, sp. zn. 5 Tk 134/51, uveřejněné 

pod č. 104/1951 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.7.1986, sp. zn. 8 Tz 45/1986, uveřejněné pod 

č. 26/1987 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.4.1966, sp. zn. 9 Tz 11/66, uveřejněné pod 

č. 31/1966 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2000, sp. zn. 5 Tz 202/99. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.1.1982, sp. zn. 7 To 55/82 , uveřejněné pod 

č. 39/1982 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.1.1980, sp. zn. 7 Tz 54/79, uveřejněné pod 

č. 22/1980 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.2.1983, sp. zn. 3 Tz 3/83, uveřejněné pod 

č. 8/1984 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.10.1985, sp. zn. 8 Tz 72/85, uveřejněné pod 

č. 43/1986 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.11.1965, sp. zn. 2 Tz 15/65, uveřejněné pod 

č. 1/1966 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.11.1982, sp. zn. 7 Tz 96/82, uveřejněné pod 

č. 48/1983 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20.9.1962, sp. zn. 3 To 384/1962, uveřejněné 

pod č. 38/1963 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 21.8.1997, sp. zn. 9 To 446/97, uveřejněné 

pod č. 44/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.11.2012, sp. zn. 67 To 367/2012. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.8.1999, sp. zn. 8 Tz 119/1999, uveřejněné pod 

č. 15/2000 Soudní judikatura ve věcech trestních. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.9.1999, sp. zn. 8 Tz 119/99, uveřejněné pod 

č. 15/2000 Soudní judikatury ve věcech trestních. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2001, sp. zn. 5 Tz 62/2001. 

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, uveřejněné pod 

č. 1/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3BD793913407EC1CC1

257A4E00668F6F?openDocument&Highlight=0, 

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 31.10.1985, sp. zn. Tpfj 24/85, uveřejněné pod 

č. 16/1986 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2007, sp. zn. 6 To 678/2007, 

dostupné na: http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/krajsky-soud/2007/1/judikat-ks-

KSSEMOS-6-To-678-2007-zasadnim-zaverem-o-naplneni-ci-nenaplneni-skutkove-

podstaty-trestneho-cinu-neposkytnuti-pomoci-dle-GKS2008134. 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.11.2013, sp. zn. 6 To 368/2013, 

uveřejněné ve Sborníku komentované judikatury (ročník 2014), dostupné na: 

http://www.codexisuno.cz/16w#!20. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 06.09.2001, sp. zn. 3 Tz 182/2001, uveřejněné pod 

č. 43/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/420DE3216C7408C6C1257A4

E00696663?openDocument&Highlight=0,null, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 09.07.2014, sp. zn. 7 Tdo 705/2014, dostupné na: 

http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3483C170FB26F03C1257D4

7004B3BD0?openDocument&Highlight=0,null, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3BD793913407EC1CC1257A4E00668F6F?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3BD793913407EC1CC1257A4E00668F6F?openDocument&Highlight=0,
http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/krajsky-soud/2007/1/judikat-ks-KSSEMOS-6-To-678-2007-zasadnim-zaverem-o-naplneni-ci-nenaplneni-skutkove-podstaty-trestneho-cinu-neposkytnuti-pomoci-dle-GKS2008134
http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/krajsky-soud/2007/1/judikat-ks-KSSEMOS-6-To-678-2007-zasadnim-zaverem-o-naplneni-ci-nenaplneni-skutkove-podstaty-trestneho-cinu-neposkytnuti-pomoci-dle-GKS2008134
http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/krajsky-soud/2007/1/judikat-ks-KSSEMOS-6-To-678-2007-zasadnim-zaverem-o-naplneni-ci-nenaplneni-skutkove-podstaty-trestneho-cinu-neposkytnuti-pomoci-dle-GKS2008134
http://www.codexisuno.cz/16w#!20
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/420DE3216C7408C6C1257A4E00696663?openDocument&Highlight=0,null,
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/420DE3216C7408C6C1257A4E00696663?openDocument&Highlight=0,null,
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3483C170FB26F03C1257D47004B3BD0?openDocument&Highlight=0,null,
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.11.2013, sp. zn. 4 Tdo 1094/2013, uveřejněné 

pod č. 46/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F47D16255A0E97C5C1

257C370046B6B3?openDocument&Highlight=0,. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp. zn. 7 Tdo 979/2015, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F6E5C8AF81EFDCB0C

1257F11004C5926?openDocument&Highlight=0, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2016, sp. zn. 15 Tdo 944/2015, uveřejněné pod 

č. 32/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/116526C135424E7EC12

57FB50025DDE5?openDocument&Highlight=0,. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2013, sp. zn. 15 Tdo 876/2013, uveřejněné pod 

č. 28/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/943E8B4F82C8E72BC1

257C0C003A8992?openDocument&Highlight=0, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.08.2008, sp. zn. 7 Tdo 1019/2008, dostupné na: 

http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7A37779D4D9BFDF3C1257A

4E0065F138?openDocument&Highlight=0, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.10.2004, sp. zn. 5 Tdo 1173/2004, uveřejněné 

pod č. 45/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2011, sp. zn. 8 Tdo 146/2011 , uveřejněné pod 

č. 39/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2007, sp. zn. 5 Tdo 874/2007, uveřejněné pod 

č. 26/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.02.2010, sp. zn. 8 Tdo 150/2010, uveřejněné pod 

č. 18/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F47D16255A0E97C5C1257C370046B6B3?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F47D16255A0E97C5C1257C370046B6B3?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F6E5C8AF81EFDCB0C1257F11004C5926?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F6E5C8AF81EFDCB0C1257F11004C5926?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/116526C135424E7EC1257FB50025DDE5?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/116526C135424E7EC1257FB50025DDE5?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/943E8B4F82C8E72BC1257C0C003A8992?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/943E8B4F82C8E72BC1257C0C003A8992?openDocument&Highlight=0,
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7A37779D4D9BFDF3C1257A4E0065F138?openDocument&Highlight=0,
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7A37779D4D9BFDF3C1257A4E0065F138?openDocument&Highlight=0,
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BE70A55842072F31C12

57A4E006A8326?openDocument&Highlight=0,. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2016, sp. zn. 6 Tdo 1402/2016, uveřejněné 

pod č. 10/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek NS, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/88C44396D7EFFFC0C1

2580C400204084?openDocument&Highlight=0, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2015, sp. zn. 7 Tdo 1068/2015, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076BF7978B772C71C12

57F4E002B53A8?openDocument&Highlight=0,null, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2001, sp. zn. 4 Tz 209/2001. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 6 Tdo 143/2011, dostupné na: 

http://www.codexisuno.cz/41r#!20 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.3.2015, sp. zn. 4 Tdo 249/2015, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5C04955970212B0FC12

57E46001ABDFA?openDocument&Highlight=0,. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2007, sp. zn. 6 Tdo 1025/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2012, sp. zn. 3 Tdo 1312/2012, uveřejněné 

pod č. 39/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C5DDBF9DF9FCBF02C

1257AC900489FFB?openDocument&Highlight=0,null, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.2013, sp. zn. 5 Tdo 578/2013, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2E0B57B12DC99AD6C

1257BCC0035F25B?openDocument&Highlight=0, 

Usnesení Nevyššího soudu ze dne 12.05.2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, uveřejněné pod 

č. 23/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BE70A55842072F31C1257A4E006A8326?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BE70A55842072F31C1257A4E006A8326?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/88C44396D7EFFFC0C12580C400204084?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/88C44396D7EFFFC0C12580C400204084?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076BF7978B772C71C1257F4E002B53A8?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076BF7978B772C71C1257F4E002B53A8?openDocument&Highlight=0,null
http://www.codexisuno.cz/41r#!20
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5C04955970212B0FC1257E46001ABDFA?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5C04955970212B0FC1257E46001ABDFA?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C5DDBF9DF9FCBF02C1257AC900489FFB?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C5DDBF9DF9FCBF02C1257AC900489FFB?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2E0B57B12DC99AD6C1257BCC0035F25B?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2E0B57B12DC99AD6C1257BCC0035F25B?openDocument&Highlight=0,
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dostupné na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/984AE3798

D586DDDC1257A4E006522B8?openDocument&Highlight=0, 

Usnesení Nevyššího soudu ze dne 23.11.2011, sp. zn. 6 Tdo 1337/2011, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F595026553500C26C12

57A4E0066FC76?openDocument&Highlight=0,null,. 

 

Ostatní: 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, ze dne 4.12.2009, kterým se 

upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Účast na školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní 

způsobilosti řidičů vedené Lubošem Pěnkavou ze dne 27.12.2017. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/984AE3798D586DDDC1257A4E006522B8?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/984AE3798D586DDDC1257A4E006522B8?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F595026553500C26C1257A4E0066FC76?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F595026553500C26C1257A4E0066FC76?openDocument&Highlight=0,null
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PŘÍLOHY 

Tabulka č. 1 

Počet evidovaných trestných činů v dopravě v ČR za rok 2017 

§ 143 Usmrcení z nedbalosti 28 

§ 145 Těžké ublížení na zdraví 2 

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 361 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 180 

§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 8 

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti 6 

§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky 7 522 

§ 277 
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

z nedbalosti 
4 

§ 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 3 159 

§ 360 Opilství 4 

Celkem 11 274 

 

Zdroj: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. 
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Tabulka č. 2 

Nejčetnější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel v ČR v roce 2017 

Pořadí Příčina Počet 

nehod 

1. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 16 901 

2. Nesprávné otáčení nebo couvání 9 021 

3. Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 8 106 

4. Jiný druh nesprávné jízdy 7 830 

5. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 6 741 

6. Nezvládnutí řízení vozidla 4 774 

7. 
Nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST 

V JÍZDĚ!" 
4 176 

8. Vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 3 990 

9. Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 3 972 

10. Vjetí do protisměru 2 738 

Zdroj: POLICIE ČR. 
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Tabulka č. 3 

Hlavní příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel a počet 

usmrcených osob v ČR v roce 2017 

 

Počet nehod 

Podíl na 

celkovém 

počtu nehod 

Usmrceno 

osob 

Podíl na 

celkovém 

počtu 

usmrcených 

Nesprávný 

způsob jízdy 
56 343 65,4 % 191 41,4 % 

Nepřiměřená 

rychlost 
13 910 16,1 % 169 36,7 % 

Nedání 

přednosti 
14 369 16,7 % 74 16,1 % 

Nesprávné 

předjíždění 
1 564 1,8 % 27 5,9 % 

Zdroj: POLICIE ČR. 
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Tabulka č. 4 

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a počet 

usmrcených osob v ČR v roce 2017 

 Počet nehod Počet usmrcených 

Alkohol do 0,24 g/kg 187 3 

Alkohol 0,24 až 0,5 g/kg 290 3 

Alkohol 0,6 až 0,8 g/kg 295 0 

Alkohol 0,8 až 1,0 g/kg 198 5 

Alkohol 1,0 až 1,5 g/kg 664 13 

Alkohol 1,5 g/kg a více 2551 23 

Alkohol a drogy 66 1 

Drogy 231 4 

Zdroj: POLICIE ČR. 
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Tabulka č. 5 

Rozsah užívání drog v obecné populaci v ČR v roce 2016 

Údaje o celoživotní prevalenci drog u osob ve věku 15–65 let. Skupina mladí dospělí je 

tvořena osobami ve věku 15–34 let. Údaje jsou uvedeny v %. 

Typ drogy Muži Ženy Celkem 
Mladí 

dospělí 

Jakákoli nelegální droga 38,8 22,7 30,5 48,8 

Konopné látky 34,6 19,1 26,6 43,8 

Extáze 10,0 4,4 7,1 14,3 

Pervitin 4,5 1,5 3,0 5,9 

Kokain 2,2 0,6 1,4 2,4 

Heroin 1,2 0,3 0,7 1,3 

LSD 3,3 1,1 2,1 3,6 

Halucinogenní houby 8,0 3,0 5,4 10,3 

Zdroj: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., 

TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., 

VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. Výroční zpráva o 

stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. 

Původní zdroj dat: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a MindBridge 

Consulting (2016). 
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Tabulka č. 6 

Maximální limity hladiny alkoholu v krvi u řidičů motorových vozidel v Evropě 

Hodnoty jsou uvedeny v g/kg. 

 Základní Profesionální řidiči Začátečníci 

Belgie 0,5 0,2 0,5 

Bulharsko 0,5 0,5 0,5 

Česká republika 0,0 0,0 0,0 

Rakousko 0,5 0,1 0,1 

Chorvatsko 0,5 0,0 0,0 

Kypr 0,5 0,2 0,2 

Dánsko 0,5 0,5 0,5 

Estonsko 0,2 0,2 0,2 

Finsko 0,5 0,5 0,5 

Francie 0,5 0,5 (řidiči autobusů 0,2) 0,2 

Německo 0,5 0,0 0,0 

Řecko 0,5 0,2 0,2 

Maďarsko 0,0 0,0 0,0 

Irsko 0,5 0,2 0,2 

Itálie 0,5 0,0 0,0 

Lotyšsko 0,5 0,5 (řidiči autobusů 0,2) 0,2 

Litva 0,4 0,0 0,0 

Lucembursko 0,5 0,2 0,2 

Malta 0,8 0,8 0,8 

Nizozemsko 0,5 0,2 0,2 

Polsko 0,2 0,2 0,2 

Portugalsko 0,5 0,2 0,2 

Rumunsko 0,0 0,0 0,0 

Slovensko 0,0 0,0 0,0 

Slovinsko 0,5 0,0 0,0 

Španělsko 0,5 0,3 0,3 

Švédsko 0,2 0,2 0,2 

Velká Británie 0,8 0,8 0,8 

Skotsko 0,5 0,5 0,5 

Švýcarsko 0,5 0,1 0,1 

Zdroj: EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL. Blood Alcohol Content 

(BAC) Drink Driving Limits across Europe.
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Graf č. 1 

Výše majetkové škody vzniklé při dopravní nehodě zaviněné z nedbalosti v ČR za 

rok 2017 

Škoda je uvedena v tisících v přepočtu na jednu nehodu. 
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Zdroj: POLICIE ČR. 
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Graf č. 2 

Vývoj počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR v letech 1990–

2017 
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Zdroj: POLICIE ČR. 
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Graf č. 3 

Vývoj počtu usmrcených a zraněných osob při dopravních nehodách v ČR v letech 

1990–2017 

Na hlavní ose (vlevo) je zobrazen vývoj počtu těžce zraněných a lehce zraněných. Na 

vedlejší ose (vpravo) je zobrazen vývoj počtu usmrcených. 
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Zdroj: POLICIE ČR. 
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Graf č. 4 

Rozdíl mezi plánovaným a reálným vývojem počtu usmrcených osob při 

dopravních nehodách v EU 
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Zdroj: EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL. Road deaths in the European 

Union. 
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Graf č. 5 

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách v EU v roce 2016 

Údaje jsou uvedeny v přepočtu na 1 milion obyvatel. 
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Graf č. 6 

Četnost konzumace alkoholických nápojů v ČR v roce 2016 
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Zdroj: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Národní výzkum o spotřebě tabáku a alkoholu 

v dospělé populaci České republiky 2016 : Přehled výsledků o spotřebě alkoholu. 
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ 

SLOVA V ČESKÉM JAZYCE 

Název diplomové práce v českém jazyce: Dopravní kriminalita a její prevence 

Abstrakt: 

Tato diplomová práce pojednává o dopravní kriminalitě a její prevenci. Téma 

dopravní kriminality je aktuální, jelikož doprava je dynamicky rozvíjejícím se odvětvím 

hospodářství, ale přináší sebou i negativa, která ovlivňují nejcennější společenské 

hodnoty, a to lidský život a zdraví. Cílem práce je podat ucelený výklad o dopravní 

kriminalitě, jejích příčinách a prevenci a zaměřit se podrobněji na rozbor trestných činů 

v dopravě. Dopravní kriminalita se týká všech druhů dopravy, tato práce se však bude 

soustředit na dopravu silniční. Stěžejní je analýza stávající právní úpravy především 

trestního práva hmotného a zhodnocení, zda odpovídá požadavkům současné situace 

v dopravě, či je potřeba její změna. Dopravní kriminalita se vyvíjí stejně jako samotná 

doprava. Účastníci silničního provozu se dopouští jednání, která dříve nebyla obvyklá. 

Proto by i právo mělo reagovat a nezůstávat pozadu. Je důležité stále zlepšovat 

bezpečnost na pozemních komunikacích. Práce se skládá z pěti částí. První seznamuje 

čtenáře s tématem a vykládá klíčové pojmy. Druhá část podrobněji rozebírá jednotlivé 

skutkové podstaty trestných činů v dopravě a nabízí úvahy de lege ferenda. Třetí část 

popisuje faktory způsobující dopravní kriminalitu a dopravní nehody. Čtvrtá část se 

věnuje návykovým látkám a jejich negativním dopadům na dopravní kriminalitu. 

Poslední část se zabývá úvahami o prevenci dopravní kriminality a dopravních nehod. 

Zde jsou zmiňovány některé návrhy preventivních opatření, například reforma 

vzdělávání řidičů motorových vozidel. Práce se zabývá také zajímavými a aktuálními 

tématy, jako vybržďování nebo tzv. policejní honičky, které jsou projevem zvyšující se 

agresivity řidičů, ujíždění z místa dopravní nehody, nebo také praktické problémy 

principu omezené důvěry. Rozebírá konkrétní kauzy, kterými se zabývaly české soudy, 

a to jak Nejvyšší soud, tak i Ústavní soud. Práce by měla čtenáři poskytnout ucelený 

pohled na problematiku dopravní kriminality, upozornit na některé nedostatky v právní 
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úpravě a podat návrhy na zlepšení v oblasti trestního práva hmotného a prevence 

dopravní kriminality. 

Klíčová slova: doprava, trestný čin, prevence 
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ 

SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE 

Název diplomové práce v anglickém jazyce: Traffic crime and its prevention 

Abstract:  

 This thesis deals with the issue of traffic crime and its prevention. The topic of 

traffic crime is a current issue, because transport is a dynamically evolving sector of 

the economy, but it also brings negatives that affect the most important social values, 

human life and health. The aim of the thesis is to give a comprehensive treatise on 

traffic crime, its causes and prevention and to focus more closely on the analysis of 

criminal offences in traffic. Traffic crime relates to all types of transport, but this work 

focuses on road transport. The mainstay of the thesis is the analysis of the effective 

legislation, in particular the criminal law and the assessment whether it meets the 

requirements of the current situation or it needs to be modified. Traffic crime evolves 

just like traffic itself. Road users behave differently than they used to. Therefore, 

the legislation should react and not lag behind. It is important to keep on improving 

road safety. The thesis consists of five parts. The first one introduces the reader to the 

topic and explains the key concepts. The second one holds forth on various facts of the 

cases and provides reflections de lege ferenda. The third one describes the factors 

causing traffic crime and traffic accidents. The fourth one deals with addictive 

substances and their negative impact on traffic crime. The last one deals with 

the reflections on the prevention of traffic crime and traffic accidents. There are some 

suggestions for preventive measures, such as the reform of the education for drivers. 

The thesis also deals with interesting and up-to-date topics such as so-called police 

chases, which are a manifestation of increasing aggression of drivers, leaving the scene 

of an accident or practical problems of the principle of limited trust. It follows up 

specific cases dealt with by the Czech courts, both the Supreme Court and 

the Constitutional Court. The work should provide the reader with a comprehensive 
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view of traffic crime, point out some shortcomings in the legislation and make 

suggestions for improvement in the field of criminal law and traffic crime prevention. 

Key words: traffic, criminal offence, prevention 

 


