
Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. 

Abstrakt 
 

Tato práce je zaměřena na trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. 

a klade si za cíl nejprve analyzovat tento trestný čin a interpretovat jeho znaky ve světle 

relevantní judikatury. Dále si práce klade za cíl nalézt odpovídající skutkové podstaty 

v právním řádu USA, a to podle common law, Modelového trestního zákoníku a dle zákona 

státu Florida, a tyto následně porovnat s českou právní úpravou a poukázat na zásadní rozdíly 

mezi úpravami, zhodnotit českou právní úpravu a navrhnout doporučení de lege ferenda. 

Práce nejprve rozebírá zařazení nebezpečného vyhrožování v kontextu české trestně 

právní úpravy a věnuje se historii a vývoji trestného činu nebezpečného vyhrožování na území 

České republiky počínaje rakouským trestním zákoníkem z roku 1852. Dále práce analyzuje 

skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování a interpretuje jeho znaky ve světle relevantní 

judikatury, přičemž zvláštní pozornost práce věnuje objektivní stránce, zejména interpretaci 

vyhrožování jinou těžkou újmou a způsobilosti výhružky vzbudit důvodnou obavu. 

Následně se práce věnuje sankcionování pachatelů nebezpečného vyhrožování a na 

základě statistických údajů Ministerstva spravedlnosti uvádí nejčastěji ukládané trestně právní 

sankce. V další části práce rozebírá vztah nebezezpečného vyhrožování k dalším ustanovením 

trestního zákoníku a trestního řádu, přičemž blíže rozebírá vztah nebezpečného vyhrožování 

s nebezpečným pronásledováním (stalking) a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. 

V části týkající se komparace s právní úpravou USA práce nejprve stručně přibližuje 

právní řád USA a uvádí a analyzuje odpovídající skutkové podstaty dle common law, dle 

Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, přičemž nejpřiléhavější skutkovou 

podstatou k nebezpečnému vyhrožování je dle všech tří zmíněných pramenů klasický trestný 

čin assault, což lze přeložit jako útok. Trestný čin útoku, ať už dle common law, Modelového 

trestního zákoníku či dle zákona státu Florida, obecně postihuje užší okruh jednání 

spočívajících v nebezpečném vyhrožování a českou právní úpravu tak lze označit za poměrně 

širokou a více flexibilní, a to zejména díky tomu, že může být vyhrožováno jinou těžkou újmou, 

přičemž jiná těžká újma nemá legální definici. Dále v této části práce rozebírá další přiléhavé 

skutkové podstaty dle Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, a to zejména 

bezohledné ohrožování jiné osoby a písemné výhružky, které byly nedávno rozšířeny o hrozbu 

hromadným střílením v reakci na tragické události v USA. 

Závěrem se práce věnuje návrhům de lege ferenda, které pramení především z komparace 

s právní úpravou v USA a ustálené judikatury českých soudů. 


