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1. ÚVOD 

 

     Úmyslné trestné činy ublížení na zdraví tvoří v České republice 

nezanedbatelné procento z celkového počtu spáchaných deliktů, tudíž se s nimi 

v životě nezřídka setká i běžný občan. Jak vyplývá z oficiálních statistických 

údajů
1
, v posledních více než deseti letech tyto delikty (po majetkových 

trestných činech, trestném činu zanedbání povinné výživy a trestných činech 

v dopravě) patřily a nadále patří k nejrozšířenějším trestným činům, za něž byli 

pachatelé v naší republice odsouzeni.  Například v roce 2013 bylo z celkového 

počtu odsouzených osob 77.976 za trestné činy ublížení na zdraví (mezi něž 

statistiky řadí i rvačku) odsouzeno 4.528 osob. V roce 2014 bylo ze 72.825 osob 

za ublížení na zdraví odsouzeno 2.971 osob a v roce 2015 z celkem 65.569 osob 

jich bylo za uvedené delikty odsouzeno 2.870. 

 

     Vzhledem k uvedeným skutečnostem, jakož i s přihlédnutím ke zkušenostem 

získaným z mé dlouholeté praxe státní zástupkyně, během níž se běžně 

setkávám s označenými delikty, které patří mezi násilnou trestnou činnost, jsem 

si vybrala úmyslné trestné činy ublížení na zdraví jako téma své práce. Dle 

mého názoru jde o zajímavý tematický okruh, stojí za to blíže se jím zabývat a 

poskytnout rámcovou představu o těchto vybraných deliktech.  

 

     Zpracovávané téma je rozděleno do jedenácti obsahových kapitol. Úvodní 

část je věnována právní úpravě uvedených trestných činů v českém právním 

řádu a některým odlišnostem slovenské a francouzské právní úpravy těchto 

deliktů. Následující kapitoly jsou věnovány formálním znakům úmyslných 

trestných činů ublížení na zdraví, tj. objekt, objektivní stránka, subjekt (tedy 

pachatel), subjektivní stránka, přičemž v kapitole týkající se pachatele popisuji i 

typy osobnosti pachatele z forensní psychologie podle profesorky L. Čírtkové a 

v kapitole zabývající se subjektivní stránkou předmětných trestných činů 

uvádím i některé vybrané judikáty, které se vztahují k danému tématu a které 

považuji za zajímavé. Obsáhlejší samostatnou kapitolu jsem věnovala 

kvalifikovaným skutkovým podstatám úmyslných trestných činů ublížení na 

zdraví. Stručněji se pak v následující části zabývám kriminologickými aspekty, 

konkrétně pojmem násilná kriminalita, k níž patří i úmyslné trestné činy ublížení 

na zdraví. Více pozornosti jsem věnovala kapitole oběti trestné činnosti, když 

tento pojem byl v české trestněprávní úpravě definován až zákonem č. 45/2013 

Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů, jímž byla mj. 

rozšířena práva obětí trestných činů, přičemž oběti úmyslných trestných činů 

ublížení na zdraví nezřídka patří do kategorie tzv. zvlášť zranitelné oběti. 

Vybrané trestné činy, jimiž se ve své práci zabývám, mnohdy bývající páchány 

v souběhu s dalšími trestnými činy, případně způsobení újmy na zdraví je 

                                                 
1
 Český statistický úřad, Veřejná databáze, Odsouzené osoby za vybrané trestné činy – oficiální webové stránky 

   Statistická ročenka ČR, 2016 – oficiální webové stránky 
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znakem souvisejících trestných činů, event. korespondujících přestupků. Těmito 

skutečnostmi se zabývám v kapitole následující. Za specifika, která jsou spojena 

s  trestním řízením o vybraných trestných činech, považuji jednak znalecký 

posudek, jednak souhlas poškozeného, a zmiňuji je v další samostatné kapitole. 

Závěrečnou, rozsáhlejší část mé práce poté věnuji kazuistice, kterou považuji za 

nejzajímavější a nejpřínosnější kapitolu. Vybrala jsem do ní rozmanité kauzy, 

s nimiž jsem se setkala během mé praxe v pozici státní zástupkyně, přičemž u 

každé z těchto vybraných kauz jsem uvedla právní rozbor.     
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2. PRÁVNÍ  ÚPRAVA 

 

2.1 Obecně k právní úpravě v Česku 

 

     Skutkové podstaty trestných činů ublížení na zdraví podle § 145 a podle § 

146  jsou vymezeny v části druhé - zvláštní části, hlavě první, dílu druhém č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní 

zákoník), účinného od 1. 1. 2010. Jedná se o úmyslné trestné činy proti zdraví, a 

to jednak těžké ublížení na zdraví (§ 145) a jednak ublížení na zdraví (§146).  

 

     První novelou trestního zákoníku, tedy zákonem č. 306/2009 Sb., bylo do 

nového trestního kodexu včleněno i nové ustanovení, a to § 146a - ublížení na 

zdraví z omluvitelné pohnutky, které obsahuje dvě samostatné skutkové 

podstaty, jež mají charakter privilegovaných skutkových podstat. 

 

     Trestné činy ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku pak 

vykazují nižší stupeň závažnosti, kdy za takto kvalifikované trestné jednání lze 

uložit maximálně tříletý trest odnětí svobody. Ještě méně závažné jsou trestné 

činy ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 1 trestního 

zákoníku, za něž je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok. 

 

     V předchozí právní úpravě, tedy jednalo se o zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákon), účinný do 31. 12. 

2009, byly úmyslné trestné činy ublížení na zdraví zahrnuty v části druhé - 

zvláštní části, avšak až v hlavě sedmé, v ustanovení § 221 a § 222. Jak je 

uvedeno v Důvodové zprávě k trestnímu zákoníku, i když byl trestní zákon 

mnohokrát novelizován, přičemž jednotlivé „novely reagovaly především na 

aktuální potřeby vyvolané dynamikou kriminality, hlubší zásahy do koncepce 

trestního práva byly provedeny jen okrajově, tudíž výsledkem těchto dílčích 

právních úprav byl trestní zákon, který jen obtížně reagoval na měnící se 

společenskou realitu“.
2
 Systematika zejména zvláštní části trestního zákona stále 

„vyjadřovala hodnotový systém a kriminálně politickou koncepci 

komunistického totalitního státu a byla založena na socialistické ideologii 

kolektivismu a potlačování subjektivních práv občanů“
3
. Takto tedy byly v hlavě 

první zvláštní části trestního zákona zařazeny trestné činy proti republice, 

cizímu státu nebo mezinárodní organizaci, v hlavě druhé trestné činy 

hospodářské, v hlavě třetí trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, v 

hlavě čtvrté trestné činy obecně nebezpečné apod. Jak již bylo shora uvedeno, 

trestné činy proti životu a zdraví, do nichž jsou zahrnuty i trestné činy ublížení 

na zdraví, byly upraveny až v hlavě sedmé zvláštní části trestního zákona.  
                                                 
2
 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, I. Obecná část, s. 1 

3
 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, I. Obecná část, s. 3  
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     Rekodifikace trestního práva hmotného pak v tomto směru znamenala 

zásadní změnu, když nyní účinný trestní zákoník v první řadě zajišťuje ochranu 

člověka nikoli státního zřízení. V této souvislosti je možno opět citovat 

Důvodovou zprávu k trestnímu zákoníku, kde se mj. uvádí, že: „Změna v 

přístupu k trestněprávní ochraně významných společenských zájmů 

navrhovaným trestním zákoníkem a nadřazení základních lidských práv a 

svobod nad ostatní zájmy chráněné tímto zákoníkem vyjadřuje i nové pořadí 

jednotlivých hlav části druhé (zvláštní části trestního zákoníku). Do středu 

pozornosti a v důsledku toho i do popředí trestněprávní ochrany se dostává 

člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, osobní svoboda, nedotknutelnost, 

důstojnost, vážnost, čest, ochrana jeho soukromí, obydlí, majetku a jiných jeho 

základních lidských práv, svobod a zájmů. Z těchto důvodů byly do první hlavy 

zařazeny trestné činy proti životu a zdraví...“
4
. Trestné činy proti české 

republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci jsou oproti dřívější právní 

úpravě, kdy ochrana státního zřízení byla komunistickým režimem kladena do 

popředí zájmu, zařazeny až v hlavě deváté zvláštní části trestního zákoníku.  

 

      Skutečnost, že trestně právní ochrana zájmů člověka, jeho života, zdraví a 

dalších důležitých životních hodnot, se dostala novou právní úpravou v oblasti 

trestního práva hmotného do popředí a ochraně těchto zájmů je kladena značná 

pozornost, se v trestním zákoníku odrazila i například ve zvýšení trestních sazeb 

trestů odnětí svobody u jednotlivých úmyslných trestných činů ublížení na 

zdraví, jakož i rozšíření kvalifikovaných skutkových podstat.  Například u 

přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku (dříve 

trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona), kdy lze 

uvést, že v právní praxi jde o nejčastěji aplikovanou právní kvalifikaci, pokud 

jde o úmyslné trestné činy proti zdraví, došlo ke zvýšení trestní sazby tak, že dle 

předchozí právní úpravy bylo možno za uvedený trestný čin uložit trest odnětí 

svobody až na dvě léta, zatímco dle nynější právní úpravy lze za toto trestné 

jednání uložit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Obdobně je tomu 

například u zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 

1 trestního zákoníku (dříve trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 

trestního zákona), kdy dle dříve účinného trestního zákona bylo možno uložit za 

uvedený závažnější úmyslný trestný čin směřující proti lidskému zdraví trest 

odnětí svobody ve výměře dvě léta až osm let, avšak dle nyní platného trestního 

zákoníku lze za uvedené trestné jednání uložit trest odnětí svobody na tři léta až 

deset let.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, II. Zvláštní část, část druhá, s. 48 
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2.2 Právní úprava na Slovensku 

 

     Srovnáme-li českou trestněprávní úpravu skutkových podstat úmyslných 

trestných činů ublížení na zdraví se slovenskou trestněprávní úpravou, je zřejmé, 

že rovněž slovenský trestní kodex, konkrétně jde o zákon č. 300/2005 Zbierky 

zákonov, trestný zákon (dále jen trestný zákon), klade do popředí zájem na 

ochraně člověka a jeho zdraví, jakož i dalších důležitých lidských hodnot, neboť 

skutkové podstaty úmyslných trestných činů ublížení na zdraví jsou upraveny 

hned v hlavě první „osobitnej časti“ (tedy zvláštní části), dílu druhém, nazvaném 

„Trestné činy proti zdraviu“, a to konkrétně v ustanovení § 155 a § 156. Je tomu 

tedy obdobně jako u trestního zákoníku České republiky.     

 

     V ustanovení § 155 trestného zákona je vymezena skutková podstata 

trestného jednání, které naplňuje znaky trestného činu těžké ublížení na zdraví. 

Ustanovení § 156 trestného zákona pak upravuje skutkovou podstatu trestného 

činu ublížení na zdraví, jímž je způsobena tzv. lehká újma na zdraví. Tato 

posloupnost je tedy stejná jako v českém trestním zákoníku. Oproti českému 

trestnímu kodexu pak slovenský trestný zákon nemá u těchto trestných činů 

názvy jednotlivých paragrafů, když pod obecný název „Ublíženie na zdraví“ 

spadají ustanovení § 155 - 158, přičemž v §§ 155 - 156 jsou upraveny skutkové 

podstaty úmyslných trestných činů ublížení na zdraví a v §§ 157 - 158 jsou 

vymezeny nedbalostní trestné činy ublížení na zdraví.  

 

     Slovenský trestný zákon v první části zvané „Všeobecná časť“ (tj. obecná 

část), hlavě páté, dílu prvním, v ustanovení § 123 pak vykládá pojem „ujma na 

zdraví“. V prvním odstavci je obecně vymezen právní výraz „ujma na zdraví“, 

který je pro účely trestného zákona slovenské republiky definován jako 

„akékoĺvek poškodenie zdravia iného“. V odstavci druhém je pak vyložen 

pojem „ublíženie na zdraví“, pod čímž se rozumí „také poškodenie zdravia 

iného, ktoré si objektívně vyžiadalo lekárske vyšetrenie, očetrenie alebo 

liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý sposob života 

poškodeného“. V odstavci třetím je následně vymezen pojem „ťažká ujma na 

zdraví“, čímž se rozumí jednak „len vážna porucha zdravia alebo vážne 

ochorenie“ a současně je třeba, aby šlo o některý z případů, taxativně 

vymezených v písmenech a) - i). V posledním, čtvrtém odstavci uvedeného 

ustanovení pak je podrobně definován pojem „porucha zdravia trvajúca dlhší 

čas“, tedy jde o poslední z taxativně vymezených případů, který musí být splněn 

současně s další nutnou zákonnou podmínkou, tj. vážná porucha zdraví nebo 

vážně onemocnění, aby šlo o způsobení těžké újmy na zdraví. Tento posledně 

uvedený pojem tedy slovenský trestný zákon vymezuje v uvedeném ustanovení 

jako „porucha, ktorá si objektívně vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú 

neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých 

závažne ovplyvňovalala obvyklý sposob života poškodeného.“ Pro úplnost je 
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třeba zmínit ustanovení § 142 odst. 1 trestného zákona (druhý díl hlavy páté, 

obecné části, nazvaný „Osobitné kvalifikačné pojmy“, tj. zvláštní kvalifikační 

pojmy), kde je speciálně vymezen pojem „ťažká ujma na zdraví“, a to tak, že se 

tím rozumí „sposobenie ujmy na zdraví uvedenej v § 123 odst. 3.“  

 

     Srovnáme-li slovenskou a českou trestněprávní úpravu je možno konstatovat, 

že ve slovenském trestním kodexu je výklad klíčových pojmů souvisejících s 

úmyslnými trestnými činy ublížení na zdraví pojat obšírněji. V českém trestním 

zákoníku jsou ve výkladových ustanoveních, konkrétně v § 122 definovány 

pojmy „ublížení na zdraví“ a „těžká újma na zdraví“. Slovenská trestněprávní 

úprava pak navíc definuje pojem „ujma na zdraví“, a to jakožto obecný pojem. 

Srovnáme-li českou a slovenskou právní úpravu definic pojmů „ublížení na 

zdraví“ a „těžká újma na zdraví“, lze uvést, že v případě „ublížení na zdraví“ jde 

v podstatě o obdobné definování tohoto pojmu s tím, že česká právní úprava je 

vymezena poněkud šíře, když je zde navíc uvedeno, že se jedná o „porušení 

normálních tělesných nebo duševních funkcí“. Pokud jde o výraz „těžká újma na 

zdraví“, je zřejmé, že definice tohoto pojmu je naprosto shodná u trestních 

kodexů obou států, přičemž tato definice byla na Slovensku převzata z původní 

trestněprávní úpravy, která platila v době před rozdělením České a Slovenské 

republiky. Je však třeba dodat, že oproti české právní úpravě, slovenský trestní 

kodex navíc podrobně definuje pojem „porucha zdravia trvajúca dlhší čas“. 

Naproti tomu český trestní zákoník definici jednotlivých zákonem taxativně 

vymezených případů způsobení těžké újmy na zdraví neobsahuje a tyto případy 

jsou blíže vymezeny pouze v judikatuře na nejrůznějších příkladech.   

 

     Pokud jde o kvalifikované skutkové podstaty úmyslných trestných činů 

ublížení na zdraví podle § 155 a § 156 trestného zákona, u obou těchto trestných 

činů se v druhých a třetích odstavcích vyskytují znaky „závažnejším sposobom 

konania“, na chránenej osobe“, „z osobitného motívu“, „za krízovej situácie“. 

U trestného činu ublížení na zdraví podle § 155 (tedy těžké ublížení na zdraví) je 

navíc uveden znak „ako člen nebezpečného zoskupenia“. Všechny uvedené 

pojmy pak jsou definovány v obecné části trestného zákona, v hlavě páté, jednak 

v díle prvním „Všeobecné pojmy“ (§ 134 odst. 2 - „krízová situácia“tj. nouzový 

stav, výjimečný stav, válečný stav, válka), jednak v díle druhém „Osobitné 

kvalifikačné pojmy“ (§ 138 - „závažnější sposob konania“,tj. např. po delší 

dobu, surovým nebo trýznivým způsobem, násilím, hrozbou bezprostředního 

násilí nebo hrozbou jiné těžké újmy, na více osobách apod., § 139 - „chránená 

osoba“, tj. např. dítě, těhotná žena, blízká osoba, osoba vyššího věku, nemocná 

osoba, veřejný činitel, svědek, znalec, tlumočník apod., § 140 - „osobitný 

motív“, tj. spáchání trestného činu např. na objednávku, z pomsty, z důvodu 

národnostní, etnické nebo rasové nenávisti, se sexuálním motivem apod., § 140 - 

„nebezpečné zoskupenie“, tj. zločinecká skupina nebo teroristická skupina).   
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     Kvalifikované skutkové podstaty úmyslných trestných činů ublížení na 

zdraví jsou ve slovenské trestněprávní úpravě konstruovány odlišněji od české 

právní úpravy. Například v ustanovení § 155 odst. 2 písm. b) trestného zákona 

(těžká újma na zdraví) je uveden pojem „chráněná osoba“, který je pak blíže 

vymezen ve výkladovém ustanovení v § 139 trestného zákona, z něhož je 

zřejmé, že tímto pojmem se rozumí např. dítě, těhotná žena, nemocná osoba, 

veřejný činitel, svědek, znalec apod. . Naproti tomu v § 145 odst. 2 trestního 

zákoníku, tedy českého trestního kodexu, jsou uvedeny v této kvalifikované 

skutkové podstatě některé osoby, spadající ve slovenské trestněprávní úpravě 

pod pojem „chráněná osoba“, přímo, tj. například těhotná žena, dítě (v české 

právní úpravě je pojem dítě konkrétněji definován, tedy „dítě mladší patnácti 

let“), svědek, znalec, tlumočník. Pokud jde o způsobení těžké újmy na zdraví na 

jiném z rasového důvodu, tento znak je v českém trestním kodexu rovněž 

upraven ve zmiňovaném odstavci 2, tedy přímo v kvalifikované skutkové 

podstatě, naproti tomu ve slovenském trestním zákoně není tento znak přímo 

součástí kvalifikované skutkové podstaty, ale je podřazen pod obecný pojem „z 

osobitného motívu“, který je podrobněji vymezen ve výkladovém ustanovení § 

140 písm. d) trestného zákona.  Obdobně je tomu např. u způsobení těžké újmy 

na zdraví na dvou nebo více osobách (viz ustanovení § 145 odst. 2 písm. a) 

trestního zákoníku), tedy znak „na dvou nebo více osobách“ je vymezen přímo v 

kvalifikované podstatě, avšak ve slovenském trestním kodexu je tento znak 

včleněn pod pojem „závažnější sposob konania“, který je definován ve 

výkladovém ustanovení § 138, konkrétně v písm. j) trestného zákona („na 

viacerých osobách“). Ve slovenské právní úpravě pak, pokud jde o úmyslné 

trestné činy ublížení na zdraví, chybí v kvalifikovaných skutkových podstatách 

znak „smrt“, jakožto těžší následek. Naproti tomu v české právní úpravě je tento 

znak obsažen jak v ustanovení § 145 (zde v odstavci 3), tak v ustanovení § 146 

(zde v odstavci 4) trestního zákoníku, přičemž tento následek musí být způsoben 

pouze z nedbalosti. V neposlední řadě je pak třeba zmínit skutečnost, že v české 

právní úpravě je u trestného činu těžké ublížení na zdraví podle § 145 trestního 

zákoníku příprava trestná, zatímco ve slovenské právní úpravě tomu tak není.   

 

     Porovnáváme-li českou a slovenskou právní úpravu úmyslných trestných 

činů ublížení na zdraví, je možno se zaměřit i na srovnání výše trestních sazeb u 

základních a kvalifikovaných skutkových podstat.  Pokud jde o trestný čin těžké 

ublížení na zdraví (tj. dle § 155 trestného zákona SR a dle § 145 trestního 

zákoníku ČR), lze konstatovat, že výše trestních sazeb u trestu odnětí svobody je 

u obou zemí obdobná. Pokud jde například o nejzávažnější jednání u uvedeného 

trestného činu, jehož znaky jsou upraveny v odstavcích třetích, dle slovenského 

trestního kodexu se pachateli, který jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na 

zdraví, a to buď „ako člen nebezpečného zoskupenia“ nebo „za krízovej 

situácie“, uloží trest odnětí svobody ve výměře deset až patnáct let. Dle českého 

trestního kodexu pak bude pachatel, který způsobí činem uvedeným v odstavci 1 



 13 

smrt, potrestán odnětím svobody na osm až šestnáct let. Pokud jde o trestný čin 

ublížení na zdraví (tj. dle § 156 trestného zákona SR a dle § 146 trestního 

zákoníku ČR), trestní sazby ve slovenské právní úpravě jsou u zde vymezeného 

trestného jednání nižší, když u základní skutkové podstaty je možno uložit trest 

odnětí svobody na šest měsíců až dva roky, zatímco v českém trestním zákoníku 

lze uložit šest měsíců až tři léta odnětí svobody. Pokud jde o kvalifikované 

skutkové podstaty, upravené v odstavcích dva a tři, pak za toto závažnější 

jednání se dle slovenského trestného zákona pachatel potrestá trestem odnětí 

svobody ve výměře jeden až tři toky (odstavec 2), či trestem odnětí svobody na 

dva až pět let (odstavec 3). Naproti tomu dle českého trestního zákoníku je 

trestní sazba u odstavce 2 jeden rok až pět let a u odstavce 3 dvě léta až osm let. 

Dle české právní úpravy pak je u trestného činu ublížení na zdraví upraven ještě 

odstavec 4, kde je jako znak další kvalifikované skutkové podstaty uvedena 

„smrt“, jakožto těžší následek způsobený z nedbalosti, za což se pachateli uloží 

trest odnětí svobody na pět až deset let.  

 

     Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pak možno obecně konstatovat, že 

srovnávaná česká a slovenská právní úprava úmyslných trestných činů ublížení 

na zdraví se od sebe nijak zásadně neliší. Pokud jde o základní skutkové 

podstaty, tyto jsou téměř shodné a byly v podstatě převzaty z předchozí právní 

úpravy, která byla společná oběma zemím. Kvalifikované skutkové podstaty 

jsou u těchto trestných činů konstruovány poněkud odlišněji, přičemž v české 

právní úpravě jsou jednotlivé znaky konkrétně obsaženy v ustanoveních 

vymezujících kvalifikované skutkové podstaty těchto trestných činů, naproti 

tomu ve slovenské právní úpravě jsou jednotlivé znaky kvalifikovaných 

skutkových podstat mnohdy podřazeny pod jeden obecný pojem, který je pak 

blíže definován ve výkladových ustanoveních. Česká právní úprava se tedy v 

tomto směru jeví jako přehlednější. Pokud jde o trestní sazby, u méně závažnější 

formy úmyslného trestného činu ublížení na zdraví jsou tyto sazby v české 

právní úpravě poněkud vyšší, tedy z tohoto pohledu je možno uvést, že ochrana 

života a zdraví jednotlivce je zajištěna více.        

 

 

2.3 Právní úprava ve Francii 

 

     Pro zajímavost lze krátce zmínit, jakým způsobem jsou právně upraveny 

úmyslné trestné činy ublížení na zdraví ve Francii. Tuto právní úpravu popisují 

autoři publikace „Násilná kriminalita“, konkrétně v kapitole nazvané 

„Francouzská právní úprava nejzávažnějších násilných trestných činů“. Trestní 

právo je ve Francii upraveno zejména v základním kodexu - „Code pénal“ 

(trestní zákoník). Mezi úmyslné trestné činy proti tělesné integritě člověka se 

řadí jednak obecně formulovaná skutková podstata násilného ublížení na zdraví 

(les violences), jednak tři specifické skutkové podstaty, které nemusí nutně 
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implikovat násilné provedení činu, a jsou to mučení a barbarské činy, podání 

škodlivých látek a partnerské týrání. Násilnými trestnými činy jsou úmyslná 

násilná ublížení na zdraví a může jimi být také mučení a barbarské činy nebo 

partnerské týrání.  

 

     Posouzení trestných činů zahrnujících násilné útoky proti tělesné integritě 

člověka („násilnosti“) je závislé zejména na následku spáchaného činu, podle 

něhož jsou také odstupňované trestní sazby, oproti české právní úpravě, která 

kategorizuje zásahy do tělesné integrity člověka primárně podle úmyslu. Ve 

francouzské úpravě nejsou v rámci skutkových podstat zohledněny rozdíly mezi 

zamýšleným a skutečným úmyslem pachatele. Podle způsobené újmy se 

rozlišují násilnosti s následkem smrti, násilné útoky s následkem zmrzačení 

nebo trvalé invalidity/pracovní neschopnosti, násilné útoky s následkem úplné 

pracovní neschopnosti po dobu delší než osm dní. Jsou zde zahrnuty také násilné 

útoky s následkem úplné pracovní neschopnosti po dobu osm dní a méně dnů 

pracovní neschopnosti nebo bez způsobení pracovní neschopnosti, avšak tyto se 

označují jako přestupek (contravention).  

 

     Autoři v uvedené publikaci vysvětlují, že francouzské trestní právo rozlišuje 

tři typy trestných činů (infractions), a to zločiny, přečiny a přestupky, všechny 

upravené v trestním zákoníku, tedy v rámci trestního práva. Jde tedy o tripartici 

trestných činů. Nikoli jako v českém právu, kdy přestupky jsou upraveny v 

rámci práva správního. Blíže k tomuto viz např. Sordino, Marie-Christine. Droit 

pénal général. 4. édition. Paris: Ellipses Édition Merketing, 2011, s. 41 - 42. 

 

     Jako přečin se pak označují taková jednání, kdy k méně závažnému následku 

přistoupí jiné zvlášť přitěžující okolnosti. Poslední kategorií jsou „obvyklé 

útoky“ (violences habituelles) spáchané na dětech nebo osobách, jejichž zvláštní 

zranitelnost byla zjevná nebo pachateli známa nebo na intimním partnerovi. 

 

     Subjektivní stránka násilných útoků předpokládá úmysl narušit tělesnou či 

psychickou integritu poškozeného. Stejně jako v českém právu nejsou znakem 

skutkové podstaty konkrétní formy chování. „Násilnosti“ jsou chápány velmi 

široce a zahrnují také jednání, které způsobí psychickou újmu. Francouzská 

právní úprava pak obsahuje bohatý výčet zvlášť přitěžujících okolností. Trestní 

právo ve Francii chrání i zvláštní typy obětí, tedy děti mladší 15 let, těhotná 

žena, svědek, znalec, tlumočník, zdravotnický pracovník aj., stejně jako v české 

právní úpravě, avšak ve Francii je tento výčet širší, když zahrnuje i např. 

biologické nebo adoptivní rodiče, osoby činné ve školství nebo v dopravě, 

předka, potomka, intimního partnera pachatele, úředníka, soudce, advokáta, 

pohraničníky, policisty, osoby vykonávající veřejné funkce apod. . Zvlášť přísně 

trestné je např. spáchání útoku s následkem smrti rodičem, předkem nebo jinou 

autoritou na dítěti mladším 15 let.  Ve Francii je kvalifikačním znakem také 
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spáchání činu se zbraní. Přitěžující okolností je např. zjevná opilost nebo 

ovlivnění omamnými látkami.  

 

     Pro francouzskou právní úpravu jsou typické velmi vysoké horní hranice 

trestních sazeb, naopak minimální hranice nejsou určeny vůbec. Typickým 

znakem je také velmi vysoké množství zvlášť přitěžujících okolností. Vzhledem 

k uvedeným skutečnostem se jeví francouzská právní úprava za příliš přebujelá. 

V rámci trestních sazeb u násilí není rozdíl mezi tím, co pachatel zamýšlel a 

skutečným následkem. V tomto ohledu se jeví česká právní úprava jako 

spravedlivější, neboť pokud pachatel zamýšlel způsobit těžší následek, jde o 

pachatele nebezpečnějšího, než pokud chtěl způsobit pouze následek méně 

závažný.
5
   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Staňková L., Ščerba F., Vichlenda M. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, s. 115 -119 
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3. OBJEKT 

 

V právní teorii je pojem objektu trestného činu obecně definován jako 

obligatorní znak skutkové podstaty trestného činu. Ve vztahu k ostatním znakům 

skutkové podstaty objekt trestného činu charakterizují určité zvláštnosti. 

Umožňuje stanovit charakter i stupeň společenské závažnosti skutku, proto je 

důležitý pro správnou kvalifikaci skutku a jeho odlišení od jiných forem 

protiprávního jednání, zejména od přestupků, resp. jiných správních deliktů. 

Zpravidla není vyjádřen v zákoně a musíme ho dovozovat výkladem. Jde o 

teoretickou, abstraktní konstrukci, imateriální kategorii. Objekt trestného činu je 

zejména definován jako společenské vztahy (např. vlastnické), zájmy a hodnoty 

(například život a zdraví člověka), které jsou chráněny trestním zákonem.
6
 

  

     Objektem úmyslných trestných činů ublížení na zdraví, jejichž skutkové 

podstaty upravuje platný trestní zákoník v ustanovení § 145 a § 146, je lidské 

zdraví, tj. normální tělesné i duševní funkce organizmu. Chráněno je lidské 

zdraví i u člověka nemocného nebo zraněného. Ublížení na zdraví v takovém 

případě záleží v dalším poranění, resp. ve zhoršení nemoci.
7
 

 

     Pro doplnění je možno z právní teorie uvést, že předmětem útoku je živý 

člověk, nikoli lidský plod.
8
  

 

     Jak je konstatováno v Důvodové zprávě k trestnímu zákoníku
9
, život a zdraví 

jednotlivce jsou chráněny jako nejdůležitější společenské hodnoty. Ochranu 

života obsahuje i ustanovení článku 6 Listiny základních práv a svobod, kde je 

mj. zdůrazněno, že každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již 

před narozením. Trestní právo poskytuje ochranu proti úmyslným útokům proti 

životu a zdraví, ale i proti nedbalostním jednáním, které ohrožuje nebo porušuje 

život a zdraví. Trestných činů, jejichž objektem je život nebo zdraví, anebo které 

způsobují takové následky na životě nebo na zdraví je mnoho. Do první hlavy 

zvláštní části trestního zákoníku však byly zařazeny jen ty, u kterých je život 

nebo zdraví jediným nebo hlavním objektem trestného činu. Jak je v „důvodové 

zprávě“ dále uvedeno, nejzávažnějším trestným činem proti zdraví je těžké 

ublížení na zdraví (§ 145), který se na jedné straně od vraždy liší tím, že úmysl 

pachatele směřuje ke způsobení těžké újmy na zdraví, zatímco u vraždy směřuje 

k usmrcení jiného, a na druhé straně se liší od trestného činu ublížení na zdraví 

(§ 146), kde úmysl směřuje jen k ublížení na zdraví, byť následkem u těžkého 

ublížení na zdraví i u ublížení na zdraví může být také i smrt z nedbalosti.  

 

                                                 
6
 Jelínek J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha:Leges, 2016 s. 170 

7
 Jelínek J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha:Leges, 2016, s. 546 

8
 Šámal P. a kolektiv.Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1528 

9
 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, II. Zvláštní část, část druhá, s. 49, 50, 52 
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     V souvislosti se shora uvedeným konstatováním, že trestním zákonem je 

chráněno lidské zdraví i u člověka nemocného nebo zraněného, je možno uvést 

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 5 Tdo 193/2007,
10

 

z něhož je zřejmé, že „trestný čin ublížení na zdraví ve smyslu § 221 odst. 1 

trestního zákona (dle nynější právní úpravy jde o přečin ublížení na zdraví podle 

§ 146 odst. 1 trestního zákoníku) lze spáchat i na osobě, která není zcela zdráva, 

a to i v případě, že po útoku nedošlo k omezení běžného způsobu života 

poškozeného vzhledem k tomu, že způsob jeho života byl omezen již před 

útokem. Naopak zranění staršího a nemocného člověka je třeba hodnotit 

z hlediska objektivního omezení obvyklého způsobu života, nutnosti léčení a 

jeho délky, bolestivosti, apod., a to zásadně stejným způsobem jako u člověka 

zdravého a mladého a je třeba hodnotit i objektivizovanou psychickou újmu.“  

 

     V uvedeném případě Nejvyšší soud ČR rozhodl v neveřejném zasedání 

konaném o dovolání obviněné S. B., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – 

pobočka v Olomouci, sp. zn. 2 To 516/2006, který rozhodl jako soud odvolací 

v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 2 T 53/2006, 

tak, že podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu se dovolání obviněné odmítá. 

Dovolatelka v dané věci v podstatě uvedla, že nemohla způsobit poškozené, 

v tomto případě její těžce nemocné matce v pokročilém věku, fyzickým 

napadením, které spočívalo v tom, že poškozenou bila pěstmi po celém těle, 

vytrhla jí chomáč vlasů z hlavy, čímž jí způsobila pohmoždění vlasaté části 

hlavy s vytržením vlasů na temeni vlevo, zhmoždění krajin kolem obou očí 

s krevními podlitinami, pohmoždění nosu a mnohočetné povrchní odřeniny obou 

tváří s dobou léčení 1 až 2 týdny, trestný čin ublížení na zdraví dle § 221 odst. 1 

trestního zákona, jelikož poškozená nebyla omezena v důsledku jednání 

dovolatelky v obvyklém způsobu života po dobu nejméně sedm dní. Omezení 

v běžném způsobu života těžce nemocného člověka v pokročilém věku 

škrábanci, oděrkami a modřinami je dle dovolatelky velmi diskutabilní. Tento 

znak nemohl být vzhledem k předchozímu zdravotnímu stavu poškozené pokryt 

zaviněním obviněné, tedy dovolatelky. Nejvyšší soud však nepřijal toto tvrzení 

dovolatelky za správné a naopak své rozhodnutí opřel o skutečnost, že 

předmětem útoku daného trestného činu je živý člověk, který však nemusí být 

zdravý, může být již před útokem pachatele nemocen nebo zraněn. Zranění 

staršího a nemocného člověka je třeba hodnotit dle objektivních kritérií stejným 

způsobem jako u člověka zdravého a mladého a navíc je třeba hodnotit i 

objektivizovanou psychickou újmu, která v tomto případě byla zjištěna znalcem 

z oboru zdravotnictví a zadokumentována v provedeném znaleckém posudku.   

 

 

 

                                                 
10

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 5 Tdo 193/2007 
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4. OBJEKTIVNÍ  STRÁNKA 

 

     Objektivní stránkou předmětných trestných činů je způsobení ublížení na 

zdraví. Trestní zákoník vymezuje podle stupně závažnosti dva druhy ublížení na 

zdraví 
11

. Neboli dva stupně poškození zdraví. Jde jednak o pojem „ublížení na 

zdraví“, který v předchozí právní úpravě nebyl přesným způsobem definován. 

Nový trestní zákoník, účinný od 1. 1. 2010 však již tento pojem upravuje, a to v 

obecné části, v hlavě VIII, obecná ustanovení, konkrétně v § 122 odst. 1. Jednak 

se jedná o pojem „těžká újma na zdraví“, jehož jednoznačný výklad trestní 

zákoník rovněž obsahuje, konkrétně v ustanovení § 122 odst. 2 písm. a - i) 

přičemž se jedná o definici tohoto pojmu, která byla v podstatě převzata z 

předchozí právní úpravy, účinné do 31. 12. 2009.  

 

     Při trestném činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 146 trestního 

zákoníku pachatel útočí na zdraví poškozeného, avšak jeho úmysl směřuje jen k 

poškození zdraví menší intenzity. Těžké ublížení na zdraví je pak závažným 

násilným deliktem, jelikož útočí velmi výrazným způsobem na zdraví člověka a 

na jeho fyzickou integritu tak, že způsobená újma na zdraví dosahuje vyšší, 

zákonem stanovené míry. Tuto míru, jež určuje hranici těžkého ublížení na 

zdraví, představuje tzv. těžká újma na zdraví, kterou samotné ustanovení § 145 

trestního zákoníku, popisující skutkovou podstatu těžkého ublížení na zdraví, 

nevymezuje, pouze stanovuje objektivní stránku těžkého ublížení na zdraví jako 

je způsobení právě těžké újmy na zdraví.
12

 Pojem „těžká újma na zdraví je 

definován v ustanovení § 122 odst. 2 trestního zákoníku, jak je shora uvedeno. 

 

4.1 Ublížení na zdraví 

 

     Úmyslné „ublížení na zdraví“ v lehčí formě je upraveno v ustanovení § 146 

trestního zákona a v praxi orgánů činných v trestním řízení je tento pojem 

neoficiálně nazýván jako tzv. „lehká újma na zdraví“. Pojem „ublížení na 

zdraví“ byl v dřívější právní úpravě vykládán pouze s pomocí judikatury, jelikož 

trestní zákon účinný do 31. 12. 2009 jeho definici neupravoval, jak již bylo 

shora zmíněno. V komentáři k trestnímu zákoníku
13

 se zejména uvádí, že zákon 

ve shodě s naukou a praxí pojem „ublížení na zdraví“ vymezuje jako způsobení 

takové poruchy normálních a tělesných nebo duševních funkcí, která 

znesnadňuje poškozenému výkon obvyklé činnosti, resp. má vliv na způsob jeho 

života, není zcela přechodného rázu - činí podle praxe nejméně 7 dnů a která 

vyžaduje lékařského ošetření. Pojem „ublížení na zdraví“ je pak podrobněji 

vymezen v judikatuře.  

                                                 
11

 Jelínek J. a kolektiv, Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání, Praha:Leges, 2016, s. 547 
12

 Staňková L., Ščerba F., Vichlenda M. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, s.76 
13

 Jelínek J. a kolektiv, Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 6. aktualizované vydání podle  

   stavu k 1. 2. 2016. Praha:Leges, 2016, s. 179 
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     Nedosahuje-li takového trvání, tedy nejméně 7 dnů, nebo jde-li o malé 

zranění místního významu, které nevyvolalo v organismu výraznou celkovou 

odezvu, lze mluvit o malém uškození na těle. 
14

 Jestliže tedy byla jednáním 

pachatele poškozené osobě způsobena menší zranění jako např. nepatrné ranky, 

oděrky, otoky, modřiny, přechodné bolesti a nevolnost, nejednalo by se o trestný 

čin ublížení na zdraví ve smyslu ust. § 146 trestního zákoníku, ale toto jednání 

by mohlo být posouzeno jako přestupek, konkrétně dle § 49 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy 

přestupek proti občanskému soužití. 

 

     Pro naplnění znaku základní skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví dle 

§ 146 trestního zákoníku tedy je třeba, aby újma na zdraví, porušení zdraví bylo 

závažnějšího a dlouhodobějšího charakteru, nemělo by se tedy jednat pouze o 

drobná poranění či krátkodobé bolestivé stavy, např. „přechodné bolesti nebo 

nevolnost, oděrky, nepatrné ranky, hučení v uších apod.“, jak je demonstrativně 

vymezeno ve shora citovaném komentáři k platnému trestnímu kodexu a jak 

bylo již výše zmíněno. Zde se dále mj. uvádí, že „ublížení na zdraví bude tedy 

změněný stav, který nastal např. déletrvajícími bolestmi, horečkami, nespavostí, 

poruchami čivstva, nechutí k jídlu, déletrvajícím vrhnutím, nemožností pohybu, 

upoutáním na lůžko, apod., patří sem také případy, kdy nemoc, kterou již 

poškozený měl, se zhoršila, příznaků, jak co do množství, tak co do intenzity, 

přibylo.“  

 

     Dále je třeba, aby poškozený subjekt byl v důsledku způsobeného zranění ze 

strany pachatele po delší dobu, judikatura uvádí dobu nejméně sedmi dnů, 

omezen v obvyklém způsobu života. To znamená, že poškozený, jakožto pravák, 

například z důvodu fixace pravé horní končetiny není zejména schopen 

samostatně činit běžné úkony denní potřeby jako je oblékání, osobní hygiena, 

příprava jídla apod.. V naprosté většině případů je poškozený rovněž v důsledku 

způsobeného zranění omezen i delší dobu trvající bolestivostí poraněných částí 

těla, kdy i z tohoto důvodu není schopen činit obvyklé činnosti.      

 

     Postižený subjekt zpravidla bývá kvůli zranění, jež utrpěl v důsledku 

fyzického napadení ze strany pachatele, na určitou dobu vyřazen i z pracovní 

činnosti, kterou není schopen vykonávat, a je mu ošetřujícím lékařem v 

převážné většině případů vystavena pracovní neschopnost.  V této souvislosti je 

však nutno podotknout, že pracovní neschopnost je sice důležitým, avšak nikoli 

jediným a rozhodujícím kritériem při posuzování pojmu „ublížení na zdraví“. Je 

třeba hodnotit případ od případu a nikoli jednotlivá kritéria zevšeobecňovat.  

 

                                                 
14

 Strejc P., Soudní lékařství pro právníky, Skripta, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2000, s.101 
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     Porucha zdraví a omezení poškozeného v běžném způsobu života, případně 

pracovní neschopnost apod. by měla dle ustálené soudní praxe trvat alespoň 

sedm dní, jak již bylo shora konstatováno. Opět je však třeba zdůraznit, že ne ve 

všech případech je nutno, aby, pokud jde o kritérium pracovní neschopnosti, tato 

musela trvat nejméně sedm dní. Může trvat i kratší dobu, popř. nemusí být 

vůbec vystavena (např. u žen či mužů, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, u 

osob, které nejsou v řádném pracovním poměru a jsou vedeny v evidenci 

uchazečů u úřadu práce, u mladších poškozených, kteří ještě navštěvují denní 

formu studia a připravují se teprve na své budoucí povolání nebo často i u osob 

samostatně výdělečně činných, nezřídka se vyskytují i případy, kdy poškozený 

místo vystavení pracovní neschopnosti nastoupí řádnou dovolenou, přičemž 

takto činí z ekonomických důvodů) a přesto poškozený trpí bolestmi a je 

omezen v běžném způsobu života minimálně po těchto sedm dní. Délka 

pracovní neschopnosti pak také závisí na tom, jakou pracovní činnost poškozený 

vykonává. U manuálně pracujícího poškozeného bude odlišná od délky pracovní 

neschopnosti u duševně pracujícího poškozeného. Rovněž hraje roli charakter 

způsobeného zranění. Vznik pracovní neschopnosti je třeba posuzovat 

objektivně. Nelze tedy za situace, kdy poškozený na vlastní riziko vykonává 

práci a odmítl vystavení pracovní neschopnosti lékařem, konstatovat, že nedošlo 

k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví podle § 

146 trestního zákoníku. 

 

     Pro úplnost je třeba dodat, že jednou z podmínek způsobení ublížení na 

zdraví je také fakt, že vzniklé zranění vyžaduje lékařské ošetření. Tato 

podmínka se posuzuje objektivně, tedy zda zranění opravdu lékařské ošetření 

vyžadovalo, nehledě na to, zda poškozený lékaře skutečně vyhledal či nikoliv.
15

  

 

     V některých případech není zásah do tělesné integrity poškozeného v 

intenzitě ublížení na zdraví kvalifikován jako úmyslný trestný čin na zdraví, 

jelikož toto porušení zdraví je konzumováno skutkovou podstatou jiného 

trestného činu. To je případ např. trestného činu týrání osoby žijící ve společném 

obydlí podle ustanovení § 199 trestního zákoníku nebo trestného činu týrání 

svěřené osoby podle § 198 trestního zákoníku. U zmíněných trestných činů sice 

není objektem zájem na ochraně zdraví, ale zásah do zdraví v intenzitě ublížení 

na zdraví je u těchto trestných činů typickým. Dochází zde k faktické 

konzumpci ublížení na zdraví. Pokud by však došlo k újmě na zdraví v intenzitě 

těžké újmy na zdraví, byl by tento těžší následek znakem kvalifikované 

skutkové podstaty uvedených trestných činů.
16

 

 

                  

 

                                                 
15

 Staňková L., Ščerba F., Vichlenda M. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, s. 89 
16

 Staňková L., Ščerba F., Vichlenda M. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, s. 90 
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4.2 Těžká újma na zdraví 

 

     Pojem „těžká újma na zdraví“ je uveden v ust. § 145 trestního zákoníku a 

jeho definici lze najít ve výkladových ustanoveních, v hlavě VIII obecné části 

trestního zákoníku, konkrétně v § 122 odst. 2 trestního zákoníku. Dle tohoto 

výkladového pravidla „se těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha 

zdraví nebo jiné vážné onemocnění“. Dále je v tomto ustanovení taxativně 

vymezeno v písmenech a) až i), jaká zranění a onemocnění je třeba považovat za 

„těžkou újmu na zdraví“. Obě tyto uvedené podmínky musí být splněny 

současně, tedy v případě „těžké újmy na zdraví“ musí jít o vážnou poruchu 

zdraví nebo jiné vážné onemocnění a současně musí jít o některý z případů 

vymezených v § 122 odst. 2 písm. a) - i) trestního zákoníku. V taxativním výčtu 

jsou vymezeny poruchy zdraví, které jsou zpravidla těžkými zásahy do zdraví 

poškozeného, tedy trvalá a závažná poškození lidského těla. 

 

     Jde o vymezení široké a obecné, přičemž stupeň závažnosti jednotlivých 

případů může být různý. Jednotlivé typy těžké újmy na zdraví uvedené v ust. § 

122 odst. 2 písm. a) – i) trestního zákoníku se mohou vzájemně překrývat. Při 

rozhodování o trestných činech ublížení na zdraví je třeba všestranně objasnit 

způsobený následek. Nelze se spokojit s tím, že byla způsobena těžká újma na 

zdraví dle § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, tedy, že vážná porucha 

zdraví trvala delší dobu, ale je nutno zjišťovat, jestli utrpěné zranění není možno 

posoudit jako těžkou újmu na zdraví také ve smyslu některého z dalších hledisek 

uvedených v § 122 odst. 2 trestního zákoníku, jestliže okolnosti případu tomu 

nasvědčují. Mezi jednotlivými druhy těžké újmy na zdraví jsou i vzájemné 

vztahy. Např. tytéž stavy, které jako trvalé jsou těžkou újmou na zdraví podle 

písm. a), b), c) nebo d), mohou být těžkou újmou na zdraví jen z důvodu delší 

doby trvající poruchy zdraví podle písm. i), jestliže jsou přechodné.
17

   

 

     Rozdíl mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví spočívá v tom, že 

při těžké újmě na zdraví musí jít o vážnou poruchu zdraví nebo vážné 

onemocnění, které postižený pociťuje jako citelnou újmu v obvyklém způsobu 

života, a dále v tom, že porucha zdraví musí mít delší trvání, což je v zákoně 

vyjádřeno slovním spojením „delší dobu trvající porucha zdraví“. V soudní 

praxi se pak považuje za hranici mezi těžkou újmou na zdraví ve smyslu ust. § 

122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku a ublížením na zdraví ve smyslu ust. § 

122 odst. 1 trestního zákoníku doba přibližně šesti týdnů, přičemž po tuto dobu 

musí trvat tato vážná porucha zdraví. 

 

     Otázka, zda jde v konkrétním případě o některý druh těžké újmy na zdraví, je 

právní otázkou, kterou řeší soud, avšak zpravidla na podkladě znaleckého 
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 Jelínek  J. a kolektiv, Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání, Praha: Leges, 2016, s. 548 
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posudku, přičemž v  jednodušších případech je možno rozhodovat na podkladě 

odborného vyjádření z oboru zdravotnictví. Ke znaleckým posudkům z oboru 

zdravotnictví, jakožto zásadním důkazům trestního řízení při rozhodování o 

úmyslných trestných činech ublížení na zdraví, se blíže vyjádřím v kapitole 

„Zvláštnosti trestního řízení o úmyslných trestných činech ublížení na zdraví“. 

 

     U jednotlivých druhů těžké újmy na zdraví bude třeba někdy zjišťovat, do 

jaké míry byly následky způsobeny vývojovou vadou nebo nemocí anebo 

defektem, trvajícími již před poškozením, aniž si poškozený musel uvědomit 

jejich přítomnost. I k těmto případným otázkám by se měli znalci vyjádřit.  

 

     Vzhledem k uvedeným skutečnostem by bylo možno konstatovat, že pojem 

„těžká újma na zdraví“ je v zákoně definována poměrně jednoznačně, a tak 

tomu bylo i v předchozí právní úpravě, kdy byl účinný trestní zákon, tj. zákon č. 

140/1961 Sb., přičemž v případě pojmu „ublížení na zdraví“ přinesl 

jednoznačnou definici až nyní účinný trestní zákoník. Pokud jde však o těžkou 

újmu na zdraví spočívající v delší dobu trvající poruše zdraví (viz ustanovení § 

122 odst. 2 písm. i trestního zákoníku), v tomto případě se v praxi vyskytují 

případy, z nichž je zřejmé, že zde není výklad zcela jednotný, zejména 

z hlediska délky omezení obvyklého způsobu života poškozeného. Touto 

problematikou se ve svém článku v časopise Právní rozhledy číslo 6/1995 

zabývá L. Hruban.
18

 V daném případě bylo poškozené způsobeno zranění 

nedbalostním jednáním pachatele při dopravní nehodě. Ve své práci se sice 

zabývám úmyslnými trestnými činy ublížení na zdraví, avšak v tomto případě 

poukazuji pouze na problémy s výkladem pojmu těžká újma na zdraví ve smyslu 

ust. § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, tedy „delší dobu trvající porucha 

zdraví“. Soud v tomto konkrétním případě nehodnotil zranění poškozené jako 

delší dobu trvající poruchu zdraví, i když poškozená dle lékařské zprávy utrpěla 

zlomeniny šestého žebra vpravo a krvácení do vývodných cest močových zřejmě 

na základě pohmoždění močové trubice, dále zlomeninu horního a 

pravděpodobně i dolního raménka kosti stydké vpravo. V této lékařské zprávě 

bylo zranění charakterizováno jako těžké s omezením obvyklého způsobu života 

v důsledku nemožnosti výkonu domácích prací, osobní hygieny apod. Dle 

znalkyně z oboru zdravotnictví pak toto zranění bylo hodnoceno jako středně 

těžké s déletrvající dobou léčení, přičemž citelné omezení v obvyklém způsobu 

života poškozené bylo po dobu její hospitalizace a dále po dobu 10 – 14 dní po 

propuštění do domácí péče, avšak nepřesáhlo šest týdnů. Po propuštění 

z nemocnice se poškozená mohla pohybovat pouze o dvou berlích, poté jí byly 

přiděleny francouzské hole. Po 14 dnech, kdy měla dodržovat dle lékaře klid na 

lůžku, pak už zastala téměř všechny domácí práce, bez pomoci osobní hygienu, 

mohla se sama oblékat, avšak mimo domov musela používat francouzské hole, a 
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to až do ukončení pracovní neschopnosti, která trvala déle než šest týdnů. Soud 

prvního stupně pak z provedených důkazů dovodil, že poškozená byla citelně 

omezena ve svém obvyklém způsobu života pouze 41 dní (tedy po dobu 

hospitalizace v nemocnici a dalších 10 – 14 dní po propuštění do domácího 

léčení, kdy musela dodržovat klid na lůžku), a že dalších 30 dnů pracovní 

neschopnosti nad hranici šesti týdnů šlo na vrub opatrnosti lékaře v důsledku 

pouhého podezření na zlomení dolního raménka stydké kosti (byla omezena 

v pohybu tím, že mimo domov používala francouzské hole). Zranění poškozené 

pak nebylo kvalifikováno jako těžká újma na zdraví. Odvolací soud pak potvrdil 

rozsudek soudu prvního stupně. Dle pisatele článku v daném případě uvedená 

soudní rozhodnutí nebyla zákonná a spravedlivá. Poškozená dle jeho názoru 

zejména byla omezena v obvyklém způsobu života po dobu delší než šest týdnů, 

a to tím, že mimo domov se musela pohybovat za pomoci francouzských holí, 

byla tedy omezena v pohybu. Nemohla vykonávat zaměstnání, provozovat své 

záliby, např. jízdu na kole apod.   

 

     V soudní teorii ani praxi není dle pisatele článku dostatečně řešena otázka 

podstatného omezení v obvyklém způsobu života. Obvyklým způsobem života 

je dle jeho mínění třeba rozumět vykonávání převažující či opakující se činnosti, 

každodenní životní styl člověka umožňující mu navštěvovat školu nebo 

zaměstnání, zabývat se oblíbenými koníčky, tedy jednat pro každého typickým 

způsobem. Jde o individuální hledisko a není tedy možné určit obecnou platnost 

pro celou populaci. Citelná omezení spočívají v tom, že poškozený například 

trpí velkými bolestmi, nemůže se bez cizí pomoci normálně pohybovat, 

vlastními silami se obléknout, najíst se, vykonat osobní hygienu, chodit do 

zaměstnání a plnit běžné pracovní úkoly.  

 

     S uvedenými názory v souvislosti s vymezením pojmu „delší dobu trvající 

porucha zdraví“ je možno se ztotožnit. V daném konkrétním případě se rovněž 

ztotožňuji se závěry pisatele, že poškozené byla způsobena těžká újma na zdraví 

ve smyslu ust. § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, tedy, že šlo o delší dobu 

trvající poruchu zdraví, jelikož poškozená se po dobu delší než šest týdnů 

nemohla bez pomoci opěry, tedy francouzských holí, mimo domov pohybovat, 

trpěla bolestmi, nemohla docházet do zaměstnání, tedy vykonávat obvyklou 

činnost, byla v pracovní neschopnosti. Lze tedy souhlasit s názorem, že 

hodnocení důkazů soudem v této trestní věci nebylo správné a neodpovídalo 

zjištěnému stavu.  
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     Nyní bych se chtěla blíže zabývat jednotlivými typy těžké újmy na zdraví, 

které jsou vymezeny v ust. § 122 odst. 2 pod písmeny a) – i) trestního zákoníku, 

přičemž jsou blíže specifikovány v komentáři k trestnímu zákoníku.
19

 

 

 

 Zmrzačení – písm. a) 

     Za zmrzačení se pokládá trvale chorobný stav charakterizovaný jednak 

značnou změnou těla nebo jeho části, a to buď převážně tvarovou, např. 

deformace páteře, která se projevuje jako větší hrb nebo převážně funkční, např. 

ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení, jednak ztrátou některé 

z končetin nebo jejich podstatných částí, přičemž u horních končetin stačí již 

amputace v zápěstí, u dolních končetin amputace nad hlezenním kloubem. 

K tomuto typu nepatří ztráta boltce, prstu chodidla ani kulhání vzniklé 

zkrácením nebo prohnutím po špatném zhojení zlomeniny. Neřadí se sem ani 

ztuhlosti méně důležitých kloubů, které se projevují jen malou poruchou funkce. 

 

     Pojem zmrzačení pak Prof. MUDr. Přemysl Strejc, Dr.Sc. definuje jako 

výraznou trvalou změnu tvaru těla nebo jeho částí, provázenou závažnou 

poruchou funkce. Příkladem může být ztráta končetiny, její ochrnutí, ztráta její 

pohyblivosti patologickým procesem v kloubu, výrazné úhlovité zakřivení 

páteře (gibbus).
20

 

 

     Dle judikatury (č. 45/1990 - II Sb. rozh. tr.) není zmrzačením, pokud je 

poškozenému oddělena část ruky, avšak operačně je včasným zákrokem opět k 

tělu připojena a poškozený zvládá vykonávat touto končetinou základní úkoly (i 

když se připouští, že za určitých okolností může jít o těžkou újmu na zdraví 

podstatným snížením pracovní způsobilosti). Muselo by se však také jednat o 

poškození důležitého orgánu, jelikož by muselo dojít také k porušení cév, kostí a 

svalů, které bezprostředně ohrožuje poškozeného na životě silným krvácením. Je 

třeba také zvážit, zda je či není třeba brát ohled na fakt, že současná medicína je 

skutečně schopna zhojit velké množství zranění, která by dříve byla zmrzačením 

a k čemuž také může směřovat úmysl pachatele, ačkoliv toto zranění může být v 

některých případech vyléčeno. Každopádně by měl být stanoven jednotný názor 

na to, do jaké míry je možno přihlížet k tomu, zda medicína je schopna zranění 

vyléčit. Současná judikatura se spíše přiklání k tomu, že na charakteru zranění 

nic nemění fakt, že je možno toto zranění napravit některými lékařskými 

zákroky nikoliv pouze jednoduchou operací.
21
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 Ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti – písm. b) 

     Pod tímto pojmem se rozumí trvalý chorobný stav nebo ztráta části těla, 

spojené s úplnou ztrátou, nebo alespoň s podstatným snížením povšechné 

pracovní způsobilosti. Rozlišuje se zde pojem „povšechná pracovní způsobilost“ 

od pojmu „pracovní způsobilost v přiměřeném zaměstnání nebo v dosavadním 

povolání“. Druhý uvedený typ může být v konkrétním případě nedotčen, 

zatímco povšechná pracovní způsobilost je snížena.  

 

     Blíže se touto otázkou zabývá L. Staňková a kol.
22

, kdy uvádí, že povšechnou 

pracovní způsobilost je třeba odlišit od pracovní způsobilosti v dosavadním 

zaměstnání nebo v jiných přiměřených povoláních, v nichž pracovní způsobilost 

nemusí být dotčena vůbec. Například při ztrátě levé ruky bude malíř (pravák) 

schopen nadále malovat, i když  bude v některých případech potřebovat pomoc, 

ale bude nadále schopen živit se jako malíř. Povšechná pracovní způsobilost by 

však byla v tomto případě podstatně snížena. Při ztrátě ruky by byla těžká újma 

kvalifikována také jako zmrzačení podle písm. a) ustanovení § 122 odst. 2 

trestního zákoníku, neboť by došlo ke ztrátě končetiny. Může však nastat i 

situace opačná, kdy újma na zdraví nedosáhne míry těžké újmy na zdraví, 

dokonce ani ublížení na zdraví ve smyslu ustanovení § 122 odst. 1 trestního 

zákoníku, a povšechná pracovní způsobilost nebude dotčena, ale poškozený 

ztratí způsobilost pro konkrétní zaměstnání. Například drobné kosmetické vady 

by nezpůsobily snížení pracovní způsobilosti u běžného člověka, ale u modelky 

by mohly mít za následek úplnou ztrátu pracovní způsobilosti pro její povolání. 

Pak by nešlo o těžkou újmu na zdraví podle § 122 odst. 2 písm. b) trestního 

zákoníku, ale mohlo by jít o přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 

trestního zákoníku, přičemž poškozený by takto mohl uplatňovat své nároky v 

souvislosti s újmou na zdraví v rámci občanskoprávního řízení.   

 

     Úplná ztráta povšechné pracovní způsobilosti je poměrně vzácná, postižený 

musí být k většině jednotlivých pracovních úkonů nezpůsobilý a v denních 

úkonech je odkázán na pomoc druhé osoby. Tato úplná ztráta povšechné 

pracovní způsobilosti připadá v úvahu u osob slepých nebo ochrnutých na obě 

dolní nebo obě horní končetiny. Častější jsou případy podstatného snížení 

pracovní způsobilosti, přičemž toto snížení musí být závažné a podstatné. 

Z hlediska soudně lékařského jde většinou o případy, kdy pracovní 

nezpůsobilost je vyšší než 50 procent. Jestliže podstatné snížení pracovní 

způsobilosti nebude trvalé a dá se odstranit léčením, např. rehabilitací nebo 

speciální terapií, což však vyžaduje delší dobu, půjde o těžkou újmu na zdraví 

podle písm. i) již shora citovaného ustanovení, tedy o delší dobu trvající poruchu 

zdraví. Míru pracovní způsobilosti stanovuje pro účely trestního řízení znalec. 
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     Dle Přemysla Strejce se za ztrátu nebo podstatné snížení pracovní 

způsobilosti považuje stav, kdy je jedinec k většině pracovních úkonů 

nezpůsobilý. Příčinou může být např. slepota. Nejde však o pouhou 

nezpůsobilost k výkonu určitého (dosavadního) zaměstnání, nýbrž o 

nezpůsobilost obecnou. 
23

  

 

 Ochromení údu – písm. c) 
     Jde o trvalou nezpůsobilost nebo značně sníženou schopnost pohybu horní 

nebo dolní končetiny nebo její značné části. Řadí se sem případy, kdy je 

končetina sice zachována, ale je ochrnuta a je tedy znemožněna její funkce 

(např. zranění způsobené po bodné ráně do páteře, kdy v důsledku takového 

bodnutí dojde k obrně dolních končetin porušením míchy). Nepatří sem však 

případy, kdy jsou znehybněny prsty ruky poškozeného, jestliže je ruka dále 

prakticky použitelná, ani případy, kdy ruka je ochrnutím vyřazena v zápěstí, 

přičemž ramenní a loketní kloub je neporušen. 

 

     Ochromení údu lze demonstrovat příklady uvedenými u zmrzačení. 

Poškození kupř. pohlavního údu lze kvalifikovat jako poškození důležitého 

orgánu pro vážný trvalý následek, jak uvádí ve své publikaci Přemysl Strejc. 

 

 Ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí – písm. d) 

     Nejčastěji jde o postižení zraku a sluchu. V případě ztráty funkce těchto 

smyslových ústrojí jde o úplnou slepotu a hluchotu. V případě ztráty zraku nejde 

jen o úplnou slepotu, ale i o neschopnost přesného rozeznávání předmětů při 

přiměřeném osvětlení, a to i na malou vzdálenost. S tím souvisí i neschopnost 

odhadování vzdálenosti a hloubky a ztížení prostorové orientace. Za podstatné 

zhoršení zraku nebo sluchu se pokládá i snížení těchto smyslových ústrojí méně 

než na polovinu předchozí smyslové funkce. Pokud jde o postižení funkce čichu, 

chuti a hmatu, jejich ztrátu nebo podstatné snížení funkcí, nelze v tomto případě 

hovořit o těžkém poškození zdraví, jelikož ztráta nebo podstatné snížení funkcí 

těchto jmenovaných smyslů nejsou nikdy tak rozsáhlými. Postižení naposledy 

uvedených smyslových ústrojí mohou být průvodním příznakem závažného 

poškození centrálního nervstva a šlo by pak o poškození důležitého orgánu dle 

písm. e) citovaného ustanovení. Pod písm. d) předmětného ustanovení pak by 

měly být řazeny i případy poškození orgánů vnitřního ucha, jehož následkem 

jsou těžké poruchy rovnováhy. Pokud jde o ztrátu zraku na jednom oku, mělo by 

jít o poškození důležitého orgánu (tedy písm. e), jelikož druhým zdravým okem 

může poškozený posléze vykonávat takové činnosti jako zdravý člověk. Úplná 

ztráta sluchu jen na jednom uchu, při druhém nepostiženém, je pak spojena s 15 

procenty ztráty povšechné pracovní způsobilosti, takže ani zde by nešlo o 

podstatné oslabení sluchu. 
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     Podle Přemysla Strejce ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového 

ústrojí znamená poškození smyslového ústrojí jako celku, nikoli jen jednoho 

analyzátoru (zrakového, sluchového). Ztráta kupř. vidění jedním okem značí 

ovšem vážnou poruchu zdraví, nikoli však ztrátu smyslového vnímání, lze ji 

kvalifikovat jako poškození důležitého orgánu pro vážný trvalý následek.
24

 

 

     Přestože mezi smysly patří také čich, hmat a chuť, nejde o tak zásadní 

smysly, jakými jsou zrak nebo sluch. Zároveň také málokdy dojde k tak 

rozsáhlému poškození těchto smyslů, aby došlo k takové ztrátě smyslu, která by 

byla podstatným zásahem do zdraví člověka. Může však k tomu dojít, vychází-li 

porucha z poranění centrální nervové soustavy, což by mohlo být kvalifikováno 

jako poškození důležitého orgánu (č. II/65 Sb. rozh. tr.). Nejtypičtějšími případy 

těžké újmy na zdraví podle § 122 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku budou 

výrazná oslabení zraku a sluchu obou párových orgánů nebo podstatné vyřazení 

z funkce jednoho z párových orgánů a oslabení funkce druhého (např. podstatné 

oslabení funkce uší v důsledku výbuchu, poranění očí při násilném útoku proti 

obličeji poškozeného).
25

 

 

 Poškození důležitého orgánu – písm. e) 

     Za poškození důležitého orgánu se považuje takové porušení některého 

z tělesných orgánů, při němž vzniká nebezpečí pro život nebo jiný závažný 

déletrvající nebo trvalý následek. Takovými případy budou zejména zhmoždění 

nebo stlačení mozku kostními úlomky nebo krevním výronem, otřes mozku, 

jestliže bezvědomí trvalo delší dobu (tj. alespoň jednu hodinu). I v případě 

tohoto závažnějšího otřesu mozku je však třeba zjišťovat, zda došlo rovněž 

k zhmoždění mozku nebo k zlomení lebeční kosti nebo jiným závažným 

následkům. Do této skupiny rovněž spadají případy poranění míchy, ztráta nebo 

podstatné zhoršení řeči podmíněné změnami na příslušných orgánech, poranění 

přední poloviny krku a velkých cév, které zde probíhají, jakož i nervů, dále 

poranění dýchacích cest spojené s vdechováním krve nebo šířením infekce, 

poranění srdce a velkých cév, poranění pronikající do dutých orgánů (žaludku a 

střev), poranění jater, ledvin, sleziny, slinivky břišní apod. V neposlední řadě se 

do uvedené skupiny řadí i poranění kostí, svalů, které bylo funkčně zhojené bez 

trvalých následků, avšak které bylo provázeno některou život ohrožující 

komplikací. Jinak by zpravidla šlo o těžkou újmu na zdraví podle písm. i) 

citovaného ustanovení.  

 

     Při posuzování, zda se jedná o těžkou újmu na zdraví spočívající v poškození 

důležitého orgánu, je dle prof. Strejce kritériem buď bezprostřední ohrožení 

života nebo vážný trvalý následek v důsledku takového poškození. Mohou být 
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splněny i obě podmínky. Tak tomu může být např. za situace, kdy pohmoždění 

mozku ohrozí život otokem mozku, přičemž přežije-li zraněný, zůstane vážný 

trvalý následek - poúrazová epilepsie. Jindy orgán, který není nezbytně nutný 

pro život, např. poraněná slezina, ohrozí život krvácením dutiny břišní.
26

 

 

     V případě poškození důležitých orgánů tak stačí k posouzení těžké újmy na 

zdraví podle § 122 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku i kratší dobu trvající 

porucha zdraví, nikoliv nutně porucha trvalá.
27

  

 

 

 Zohyzdění – písm. f) 

     Jde o těžkou újmu na zdraví, která je charakterizovaná každou viditelnou, 

trvale hyzdící změnou těla, jež mění vzhled na újmu poraněného a vzbuzuje 

odpor a ošklivost. Uvedená vada zpravidla ztěžuje poškozenému se uplatnit 

v normálním životě a ve společnosti. Musí jít o tak značné obtíže v životním 

uplatnění, aby přibližně odpovídaly ostatním případům těžké újmy na zdraví. U 

zohyzdění jde především o kosmetické vady a defekty, přičemž se týkají hlavně 

obličeje. Například půjde o případy deformace nosu, ztráta hrotu nosu, značně 

viditelné a odpudivé jizvy. Zohyzdění na rozdíl od zmrzačení je spíše vadou 

kosmetickou a společenskou a takto poškozený v podstatě je schopen vykonávat 

konkrétní pracovní výkon. V literatuře se dále uvádí případ zohyzdění jakožto 

těžká újma na zdraví ztráta jedné třetiny ucha, která mění vzhled poraněného a 

má povahu trvalé kosmetické vady. 

 

     Podle prof. Strejce zohyzdění značí značnou újmu na vzhledu postiženého 

jedince vzbuzující odpor a ošklivost. Postižení může spočívat i v poruše hlasu, 

stavu šířícím zápach.
28

 

 

     Aby se jednalo o těžkou újmu na zdraví ve smyslu ust. § 122 odst. 2 písm. f) 

trestního zákoníku, musí i obtíže plynoucí ze zohyzdění dosahovat určité 

intenzity, tak, aby se přibližně vyrovnaly jiným obtížím plynoucím z ostatních 

případů těžkého ublížení na zdraví. Nemůže tedy jít o menší nepodstatné změny, 

které nemají zásadní vliv na společenský život poškozeného, nemělo by ani jít o 

vady, které lze odstranit jednoduchou operací (č. II/65 Sb. rozh. tr.). Podle 

judikatury jde o zohyzdění např. i v případě způsobení kosmetických změn na 

pokožce, které vznikly v důsledku popálení (rozsudek Vrchního soudu v 

Olomouci ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 1 To 61/2004), např. plamenem, kyselinou 

nebo například vyražení předních zubů. 
29
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     Autoři citované publikace „Násilná kriminalita“ se pak blíže zabývají případy 

zohyzdění způsobenými vyražením předních zubů, kdy dle jejich názoru tam, 

kde lze bez větších problémů vytvořit zubní náhradu, považují kvalifikaci 

vyražení zubů jako těžké újmy na zdraví za nepřiměřeně přísnou, a to zejména 

tehdy, když vyražení zubů lze napravit v poměrně krátké době a nikoliv 

nepřiměřeně náročným úkonem. Na druhou stranu je však třeba přiznat, že pro 

posouzení vyražení zubů jako těžké újmy na zdraví mluví fakt, že poškozenému 

jsou zuby nahrazeny, ale nejde již o živé, vlastní zuby. Zubní náhrada je však 

schopna funkčně i esteticky plně zastoupit původní vlastní živé zuby. Takové 

případy by tedy měly být posuzovány jako těžká újma na zdraví pouze tehdy, 

kdy vyražené zuby bylo možno nahradit pouze zubní náhradou odnímatelnou, 

tedy protézou (nikoli náhradou pevnou), neboť taková náhrada plně nenahradí 

zdravé zuby a může vzbuzovat odpor a ošklivost v sociálních interakcích 

poškozeného, což bude citelné zejména při nižším věku poškozeného.
30

  

 

 Vyvolání potratu nebo usmrcení plodu – písm. g) 

     Jako vyvolání potratu je definováno každé jednání, které má za následek 

přerušení těhotenství dříve, než dojde k porodu, a to i předčasnému. Například 

lékař při vyšetření ženy z nedbalosti provede takový zákrok, který má za 

následek přerušení těhotenství nebo řidič motorového vozidla porazí těhotnou 

ženu, která následkem toho potratí. Tyto příklady vyvolání potratu nebo 

usmrcení plodu zmiňuje ve svých skriptech i prof. Strejc, kde je doslova  

uvedeno: „Vyvolání potratu nebo usmrcení plodu může nastat kupř. poraněním 

při dopravní nehodě u pokročilejšího těhotenství, v souvislosti s lékařským 

výkonem atd. .“
31

 

 

     Přerušení těhotenství zasahuje rušivě do fyziologických pochodů organismu 

těhotné ženy a někdy může vést i k životu nebezpečným nebo závažným a 

déletrvajícím nebo trvalým následků, např. neplodnosti. Děloha je pak 

považována za důležitý orgán ve smyslu ust. § 122 odst. 2 písm. e) trestního 

zákoníku. „Aby nebyly pochybnosti při rozlišování mezi potratem a předčasným 

porodem, byl znak vyvolání potratu doplněn o usmrcení plodu. Ustanovení 

písm. g) se uplatní jen při smrtelném následku vyvolaném z nedbalosti. Úmyslné 

usmrcení plodu, ať se souhlasem nebo bez souhlasu matky je trestné jako 

nedovolené přerušení těhotenství podle § 159 a § 160 trestního zákoníku.“
32

  

 

     Při způsobení těžké újmy na zdraví spočívající ve vyvolání potratu nebo 

usmrcení plodu tak většinou nepůjde o násilnou kriminalitu, ale o nedbalostní 

způsobení těžké újmy na zdraví. Pokud by pachatel použil násilí nižší intenzity 

proti těhotné ženě s úmyslem způsobit jí ublížení na zdraví a v důsledku jeho 
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jednání by došlo k usmrcení plodu nebo k potratu, byl by pachatel odpovědný za 

ublížení na zdraví se zvlášť přitěžující okolností podle § 146 odst. 3 trestního 

zákoníku, avšak jen, pokud by bylo možné mu prokázat alespoň nevědomou 

nedbalost k okolnostem vztahujícím se ke způsobení této těžké újmy na zdraví.
33

 

 

 Mučivé útrapy – písm. h) 

     Za mučivé útrapy je považováno mimořádné, vystupňované nebo 

prodlužované působení bolesti tělesné nebo duševní. Při posuzování charakteru 

útrap je nutno vzít v úvahu i osobní poměry postiženého, zejména jeho věk 

(např. dítě) a jeho duševní stav. V praxi se nejvíce vyskytují jednání úmyslná, 

kterými jsou způsobovány mučivé útrapy, např. sypání soli nebo pepře do ran, 

opakované tlučení do modřin, které nejsou ještě zhojeny, svazování osob 

řemeny tak, že se řemeny zařezávají. Za mučivé útrapy se dle judikatury 

nepovažuje každá tělesná bolest, provázející poškození zdraví a léčebný zásah 

nebo každé duševní utrpení. Za mučivé útrapy se považuje stav bolesti na 

hranici snesitelnosti, byť jen kratší dobu trvající nebo sice bolest snesitelná, ale 

déle trvající, která velmi citelně zasahuje celou osobnost postiženého, u něhož 

pak převládá převážně vnímání bolesti. V těchto případech je nerozhodné, že 

takovou intenzitu bolesti vyvolává i zvláštní psychický nebo fyzický stav 

postiženého, bez něhož by byla jejich intenzita mírnější. 

 

     Podstatné je tedy vnímání bolesti poškozeným, a to i v případě, že citelnější 

vnímání je dáno predispozicemi poškozeného, např. jeho věkem, zhoršeným 

zdravotním stavem, duševním stavem, apod. .
34

 

 

     Obdobně charakterizuje mučivé útrapy i prof. Strejc, když uvádí, že mučivé 

útrapy znamenají vystupňované tělesné a duševní útrapy, které vzbuzují obavy o 

život. Trýznění může spočívat např. v tlučení do již zraněných míst, stupňování 

bolestivosti ran aplikací dráždivých látek, apod. . 
35

 

 

 

 

 Delší dobu trvající porucha zdraví – písm. i) 

     Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu uvedeného ustanovení, tedy delší dobu 

trvající poruchu zdraví, je v soudní praxi považována vážná porucha zdraví nebo 

vážné onemocnění, které omezovaly způsob života poškozeného nejméně po 

dobu šesti týdnů, jak již bylo shora zmíněno. Vážná porucha zdraví nebo vážné 

onemocnění především znamená velmi citelnou újmu v obvyklém způsobu 

života poškozeného.  Například poškozený se musel pohybovat s pomocí berlí, 

nemohl sám bez cizí pomoci provádět základní denní úkony související 
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s hygienou apod.. V některých konkrétních případech však tato vážná porucha 

zdraví může trvat i dobu kratší než šest týdnů, a to i díky pokroku lékařské vědy, 

která dokáže i ta nejzávažnější zranění vyléčit rychleji než tomu bývalo např. 

ještě před několika lety.  V platné judikatuře, kterou by se měly soudy při svém 

rozhodování řídit, však existuje názor, že by bylo v rozporu se smyslem 

ustanovení § 122 odst. 2 písm. i), kdyby i tak závažné zásahy do života 

poškozeného byly považovány za prosté „ublížení na zdraví“.  

 

     V těchto případech jsou tedy podstatnými podmínkami závažnost zásahu, 

dlouhá doba rekonvalescence a pracovní neschopnosti (přestože samotný vážný 

stav trvá kratší dobu) a rovněž způsobená újma, která velmi citelně zasahuje do 

obvyklého způsobu života poškozeného. Naopak, pokud např. zdravotní obtíže 

přetrvávají dobu delší než šest týdnů, ale neomezí poškozeného v běžném 

způsobu života ani pracovní neschopnost nepřetrvává, nepůjde o těžkou újmu na 

zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, (např. delší dobu se 

hojící rány na kůži).
36

 

 

     Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu citovaného ustanovení je považována i 

delší dobu trvající vážná duševní porucha. V souvislosti s výskytem 

onemocnění, v poměrně nedávné době ještě neznámého, jako je AIDS, pak lze v 

judikatuře najít i případ, kdy u poškozeného se sice neprojevily konkrétní účinky 

nákazy virem HIV v podobě onemocnění AIDS, avšak již s ohledem na 

specifický charakter a průběh tohoto onemocnění samotné nakažení virem HIV 

lze pokládat za jednání bezprostředně směřující ke způsobení těžké újmy na 

zdraví podle § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, spočívající ve vážné, delší 

dobu trvající poruše zdraví. Jednání pachatele, který tímto virem nakazil 

poškozeného, lze posoudit jako pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 

146 odst. 1 trestního zákoníku v jednočinném souběhu s trestným činem šíření 

nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku. 

 

     Podle prof. Strejce pak delší dobu trvající porucha zdraví představuje 

obzvláště obtížnou újmu ve způsobu života postiženého po dobu nejméně šesti 

týdnů. Takovou újmu představuje stav, kdy je zraněný např. upoután na lůžko 

(poranění páteře) nebo má fixovánu část těla apod. . Administrativní trvání 

pracovní neschopnosti není tedy jediným a rozhodujícím kritériem.
37

 

 

     K otázce posouzení těžké újmy na zdraví je možno uvést následující vybraný 

judikát, z něhož vyplývá, že „v závislosti na konkrétních okolnostech případu 

nelze vyloučit posouzení těžké újmy na zdraví u zločinu podle § 145 trestního 

                                                 
36

 Staňková L., Ščerba F., Vichlenda M. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2014, s. 85. Citováno dle Jelínek J. a 

kol., Trestní zákoník I. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 541 a dle Šámal P. a kol., 

Trestní zákoník I. Obecná část. § 1-139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1322 
37

 Strejc P., Soudní lékařství pro právníky, Skripta, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2000, s. 102 



 32 

zákoníku jak podle § 122 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku (tj. poškození 

důležitého orgánu), tak podle § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku (tj. delší 

dobu trvající porucha zdraví).“
38

 Nejvyšší soud České republiky v daném 

případě dle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu odmítl dovolání obviněného J. 

F., podané proti usnesení Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 50 To 180/2011, 

jakožto soudu odvolacího. Prvoinstančním soudem, tedy Okresním soudem v 

Sokolově, byl obviněný rozsudkem sp. zn. 21 T 17/2011 uznán vinným 

zločinem těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku, 

neboť po předchozí hádce přistoupil k poškozenému, který byl k němu otočen 

zády a odcházel již z bytu, pravou rukou, ve které měl kuchyňský nůž o celkové 

délce 33 cm s délkou čepele 21 cm, poškozeného třikrát bodl do zadní části 

trupu, v důsledku čehož poškozený utrpěl bodnou ránu s poraněním podpažní 

tepny s následným šokem z krevní ztráty, bodné rány v oblasti nadpažku a 

klíčku vlevo a protětí křídla lopatky, přičemž v důsledku uvedených zranění byl 

poškozený omezen v obvyklém způsobu života hospitalizací v nemocničním 

zařízení po dobu jednoho týdne, následně dvou týdnů v možnosti sebeobsluhy a 

osobní hygieny a po dobu dalších tří týdnů v možnosti hybnosti, kdy pouze v 

důsledku poskytnutí včasné lékařské pomoci nedošlo k vykrvácení poškozeného 

či k nevratnému poškození levé horní končetiny. Za uvedené jednání byl 

pachatel odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let a 

pro výkon trestu byl zařazen do věznice s ostrahou. V podaném dovolání 

obviněný měl zejména námitky proti použité právní kvalifikaci, přičemž dle 

jeho názoru šlo o zločin pouze ve stádiu pokusu. V této souvislosti zejména 

upozornil, že rozsudek nalézacího soudu zdůvodňuje kvalifikaci delší dobou 

trvající poruchou zdraví tím, že poškozený byl omezen v obvyklém způsobu 

života po dobu 6 týdnů, přičemž tato doba je na samé hranici považované 

konstantní judikaturou za delší dobu trvající poruchu zdraví podle § 122 odst. 2 

písm. i) trestního zákoníku a že není zcela zřejmé, po jak dlouhou dobu trvaly u 

poškozeného potíže, které ho podstatně omezovaly v běžném životě. Dále 

odmítl, že by měl v úmyslu způsobit poškozenému nějaká těžší zranění a pokud 

by takový úmysl měl, probíhal by útok proti tělu poškozeného jiným způsobem 

a především s větší intenzitou. Dodal, že je nutno přihlédnout i k jeho pohnutce s 

tím, že útok proti poškozenému provedl pod silným psychickým tlakem, když 

ho poškozený značně urážlivě a bezdůvodně verbálně napadl. Obviněný se tedy 

z uvedených důvodů domáhal zrušení napadeného usnesení jmenovaného 

odvolacího soudu s tím, aby věc byla tomuto soudu vrácena k novému 

projednání a rozhodnutí. V rámci rozhodování o dovolání obviněného pak 

Nejvyšší soud mj. konstatoval, že těžiště dokazování je v řízení před soudem 

prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen 

soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku. Obviněný v 

podstatě shodné námitky uplatňoval již v předchozím řízení v rámci své 
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obhajoby a především odvolací soud se s nimi zákonným a správným způsobem 

vypořádal. V tomto smyslu je tedy třeba považovat dovolání obviněného za 

zjevně neopodstatněné. Nejvyšší soud se pak blíže zabýval pojmem těžká újma 

na zdraví, jak je jeho definice vymezena v ust. § 122 odst. 2 trestního zákoníku. 

Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, a 

to delší dobu trvající poruchu zdraví, soudy považují vážnou poruchu zdraví 

nebo vážné onemocnění, které omezovaly způsob života poškozeného nejméně 

po dobu šesti týdnů. Jde tedy o velmi citelnou újmu v obvyklém způsobu života 

poškozeného. Doba, po kterou trval tento vážný stav, je obvykle podstatně 

kratší, než trvalo celkové léčení a pracovní neschopnost poškozeného. V 

současné době pak vzhledem k pokročilému stupni lékařské vědy trvá stav 

vážné poruchy na zdraví mnohdy kratší dobu než šest týdnů i u těch 

nejzávažnějších zranění, ohrožujících život poškozeného nebo i u takových 

zranění, jejichž úplné vyléčení je mimořádně zdlouhavé. V těchto případech 

proto bývá závěr, že jde o těžkou újmu na zdraví, odůvodněn závažnější 

povahou poruchy zdraví a příznaků, které ji doprovázely, nebo také značnou 

délkou léčení a pracovní neschopnosti výrazně přesahující šest týdnů. Za 

poškození důležitého orgánu ve smyslu § 122 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku 

je pak považováno takové porušení některého z tělesných orgánů, při němž 

vzniká nebezpečí pro život nebo jiný závažný déletrvající nebo trvalý následek. 

Závažný déletrvající nebo trvalý je stav, který odpovídá těžké újmě na zdraví 

jiného druhu. Nalézací soud tedy konstatoval, že uvedeným jednáním 

obžalovaný naplnil formální znak zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na 

zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku, neboť poškozenému mj. způsobil 

protětí podpažní tepny, v důsledku čehož došlo k masivní krevní ztrátě a 

následnému šoku. Poškozený byl omezen v obvyklém způsobu života 

jednotýdenní hospitalizací, dále po dobu dvou týdnů musel nosit pažní závěs, 

který omezoval hybnost levé horní končetiny, dále byl výrazným způsobem 

omezen v důsledku bolesti v hybnosti, a to po dobu čtyř týdnů. Poškozený byl 

tedy omezen v obvyklém způsobu života po dobu šesti týdnů, což je nutné 

považovat za delší dobu trvající poruchu zdraví ve smyslu ust. § 122 odst. 2 

písm. i) trestního zákoníku. Odvolací soud pak mj. konstatoval, že je možno 

souhlasit, že doba trvání omezení v obvyklém způsobu života poškozeného byla 

v tomto konkrétním případě dobou hraniční ve vztahu k uplatněné právní 

kvalifikaci. Nelze však přehlédnout charakter zranění a důsledky, které pro 

poškozeného mělo. Okresní soud tedy důvodně dovodil naplnění znaku těžké 

újmy na zdraví podle § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku, přičemž se 

jednalo o dokonaný trestný čin. Dle názoru krajského soudu pak je třeba v 

daném případě dovodit těžkou újmu na zdraví i ve smyslu ustanovení § 122 

odst. 2 písm. e) trestního zákoníku, kdy odkázal na závěry znaleckého posudku z 

oboru zdravotnictví, z nichž vyplynulo, že bez včasné lékařské pomoci a 

rekonstrukce tepny by zcela jednoznačně došlo u poškozeného k odúmrtí horní 

končetiny na podkladě neprokrvení a nelze vyloučit ani jeho smrt z vykrvácení. 
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Nejvyšší soud tedy shledal, že ze skutkových zjištění soudů nižších stupňů je 

zřejmé, že poškozenému byla v příčinné souvislosti s jednáním obviněného 

způsobena vážná porucha zdraví. Soudům dříve ve věci činným pak nelze 

vytýkat jejich rozhodnutí, že zranění poškozeného mělo charakter delší dobu 

trvající vážné poruchy zdraví podle § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku a 

odvolacímu soudu je pak třeba přisvědčit i v závěru, že v daném případě šlo o 

těžkou újmu na zdraví i ve smyslu ust. § 122 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku 

(tedy poškození důležitého orgánu), a to zejména se zřetelem k tomu, že šlo o 

poranění tepny, tedy cévy, která má zásadní význam pro zásobování těla krví a 

tím pro jeho řádnou funkci a život člověka vůbec. V neposlední řadě se pak 

Nejvyšší soud zabýval subjektivní stránkou daného trestného jednání, kdy v 

předmětném rozhodnutí konstatoval, že dle judikatury obecných soudů je možno 

vyvodit závěr o tom, že čin byl spáchán úmyslně v případech, kdy chybí doznání 

pachatele, z okolností činu objektivní povahy (např. z povahy činu, způsobu 

jeho provedení) nebo ze zjištěných okolností subjektivní povahy (např. z 

pohnutky činu). Zavinění je výslednicí mj. i osobních vlastností pachatele a lze 

proto také z nich na formu zavinění usuzovat. Závěrem tedy Nejvyšší soud v 

uvedeném případě konstatoval, že mezi právními závěry soudů a skutkovými 

zjištěními není nesoulad, že nalézací ani odvolací soud nepostupoval v rozporu s 

trestním zákonem. Dovolání obviněného tedy vzhledem ke zmiňovaným 

skutečnostem odmítl, jak již bylo shora konstatováno.     
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5. PACHATEL 

 

      Pachatel je obligatorním znakem skutkové podstaty trestného činu, přičemž 

obecně je pachatelem osoba (fyzická nebo právnická), která spáchala trestný čin 

a ve speciálním (užším) slova smyslu je pachatelem trestného činu trestně 

odpovědná osoba. Trestně odpovědnou osobou může být osoba fyzická, která 

bezprostředně spáchala trestný čin nebo i osoba právnická. S účinností od 1. 1. 

2012 byla zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, v českém trestním právu zavedena trestní odpovědnost 

právnických osob, která doplnila do té doby výlučnou trestní odpovědnost osob 

fyzických.
39

 Pojem „pachatel“ je upraven i v trestním zákoníku, konkrétně v 

ustanovení § 22 v odstavcích 1 a 2. Zákonnou definici uvedenou v ustanovení § 

22 odst. 1 trestního zákoníku však J. Jelínek nepovažuje za zcela přesnou, neboť 

„pachatelem není jen osoba, která naplnila znaky skutkové podstaty trestného 

činu, jak uvádí zákonodárce v § 22 odst. 1, ale musí to být fyzická osoba, která 

rovněž naplňuje obecné znaky trestného činu (věk, příčetnost, rozumová a 

mravní vyspělost u mladistvého). Dále čin, který osoba spáchala, musí být 

protiprávní.“ 

 

     Dle komentáře k trestnímu zákoníku
40

 může být pachatelem trestného činu 

těžké ublížení na zdraví kterákoli fyzická osoba (obecný subjekt), způsobí-li 

svým jednáním jinému těžkou újmu na zdraví. Pachatelem trestného činu 

ublížení na zdraví může být kterákoli fyzická osoba (obecný subjekt), způsobí-li 

svým jednáním jinému ublížení na zdraví. Pod pojmem jinému je nutno rozumět 

individuálně určitou osobu nebo individuálně určité osoby, odlišné od pachatele. 
41

 

 

     Sebepoškození zásadně není trestné, pokud jím pachatel nezasáhne jiné 

důležité zájmy, jimž je poskytována trestněprávní ochrana. V této souvislosti je 

ve zmíněném komentáři poukazováno na trestné činy upravené §§§ 369, 384 a 

388 trestního zákoníku, v jejichž skutkových podstatách je zahrnuto 

sebepoškození v úmyslu vyhnout se plnění branné povinnosti či vojenské 

službě. Trestní zákoník tedy v těchto případech postihuje jednání, kdy si 

pachatel sám sobě způsobí určitou újmu na zdraví, přičemž pachatelem může 

být pouze osoba, která má brannou povinnost (§ 369) nebo voják v činné službě 

(§§ 384, 388).  

 

     V případě trestného činu dle § 369 „maření způsobilosti k službě“ je v odst. 1 

konkrétně uvedeno, „kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně 
                                                 
39

 Jelínek J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání.  Praha:Leges, 2016, s. 200,  
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nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době 

míru.......“. V komentáři k trestnímu zákoníku P. Šámala je pak uvedeno, že sebe 

nebo jiného trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění 

branné povinnosti lze učinit způsobením ztráty nebo zhoršením tělesných nebo 

duševních předpokladů pro plnění uvedené povinnosti. Takové jednání bude 

zejména spočívat v sebepoškození nebo v poškození jiné osoby násilnou nebo 

nenásilnou formou. 
42

 

 

     Pokud jde o trestný čin dle § 384 „vyhýbání se výkonu služby“, v odst. 1 se 

uvádí „kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služby poškodí 

na zdraví, předstírá nemoc,...“ Obdobně je tomu u trestného činu dle § 388 

„vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby“, kde v odst. 1 je uvedeno 

„kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby poškodí 

na zdraví, předstírá nemoc...“. Dle uvedeného komentáře k trestnímu zákoníku 

může poškození se na zdraví spočívat v tom, že si pachatel úmyslně způsobí 

zranění nebo si úmyslně přivodí nemoc, event. úmyslně zhorší existující zranění 

nebo nemoc. Porucha na zdraví, kterou si pachatel způsobí, nemusí dosáhnout 

intenzity ublížení na zdraví. 
43

 

 

     Je-li trestný čin těžké ublížení na zdraví či trestný čin ublížení na zdraví 

spáchán ve spolupachatelství, pak spolupachatelé odpovídají za celý následek 

společného jednání bez ohledu na okolnost, jaké konkrétní dílčí zranění bylo 

způsobeno konkrétním dílčím útokem toho kterého pachatele, a také bez ohledu 

na okolnost, že byl rozdíl v intenzitě jednání jednotlivých spolupachatelů, jak je 

uvedeno v komentáři k trestnímu zákoníku P. Šámala. 

 

 

5.1 Osobnost pachatele 

 

     Trestné činy obecně, tedy i úmyslné trestné činy ublížení na zdraví, jsou 

výsledkem působení osobnosti pachatele a vnější konkrétní situace. K odhalení 

podstaty deliktu je tedy nutné zjistit také znaky osobnosti toho, kdo jej spáchal.  

 

     Pachatelé úmyslných trestných činů ublížení na zdraví se svými 

osobnostními charakteristikami blíží pachatelům trestného činu vraždy. 

V typologii mladistvých násilných delikventů se prakticky všichni pachatelé 

těchto trestných činů vyskytovali ve dvou osobnostních typech, a sice v typu 

„nesocializovaný“ a „intelektově deficitní“. Jejich typickou charakteristikou jsou 

tedy nízké intelektové schopnosti a psychopatický vývoj.
44
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     Podle L. Čírtkové
45

 psychologické zkoumání pachatelů dnes pokračuje jiným 

směrem, kdy se zaměřuje na co nejpřesnější poznání (popis) osobnosti pachatelů 

a jejich vnitřní deferenciaci do určitých typů. Tedy namísto otázky, jak se liší 

pachatel od nekriminální osobnosti, se klade otázka, jak a čím se liší pachatelé 

mezi sebou navzájem, což směřuje k typologickým úvahám. Psychologické 

typologie vycházejí z předpokladu, že určité vlastnosti se sdružují a vytváření 

tak typické konstelace, podle kterých lze veškerou populaci rozčlenit do 

několika skupin, tj. osobnostních typů. Typologie osobnosti pachatelů slouží 

jako nástroj poznávání osobnosti konkrétního pachatele a současně se uplatňují 

jako vodítko pro diferencovaný přístup k pachateli např. při výslechu, při 

korektivních opatřeních v rámci výkonu trestu apod. . 

 

 

5.2 Typy osobnosti pachatele 

 

     L. Čírtková dělí pachatele na pět základních typů podle osobnosti pachatele: 

-  socializovaný (normální) typ, 

- neurotický typ, 

- psychopatický typ, 

- mentálně nedostatečný typ, 

- psychotický typ. 

 

 

Socializovaný (normální) typ  

 

     Jde o osobnost, na kterou se vztahují obecné poznatky o chování a prožívání. 

Myšlenkové pochody tohoto typu pachatele jsou srozumitelné, fungují primární 

i sekundární potřeby, svědomí je utvořené a reakce na spáchaný trestný čin 

odpovídají běžným představám (lítost, smutek, obavy o další život, otřesené 

sebevědomí, úzkostné reakce okolí apod.). Spáchaný skutek má spíše epizodický 

charakter, vybočuje z dosavadního způsobu života a jeho motivace je průhledná. 

V praxi lze socializovaný typ celkem spolehlivě rozpoznat. Je třeba ho brát v 

úvahu při orientačním i odborném posuzování osobnosti prvopachatelů. Kontakt 

s tímto pachatelem lze navázat zpravidla snadno a lze u něj apelovat na morální 

hlediska, na citové vazby k blízkým lidem, je možno u něj stimulovat kladné 

vlastnosti jeho osobnosti.
46

 

 

     V praxi se může jednat o takový případ pachatele socializovaného typu, který 

žije normálním, spořádaným životem, je zaměstnaný, má rodinu, nejde o 

agresivně se projevujícího jedince, přičemž se dopustí jednání, které naplní 

znaky trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku 
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tím, že fyzicky napadne svou manželku poté, co zjistí její nevěru, přičemž jí 

způsobí zranění, které poškozenou (oběť) omezovalo v obvyklém způsobu 

života po dobu delší než jeden týden.  

 

Neurotický typ 

 

     U této osobnosti pachatele se vyskytují větší či menší neurotické poruchy (tj. 

zvýšená úzkostnost, dráždivá slabost, depresivní ladění, hysterické reakce, 

nutkavé vtíravé představy a úkony apod.). Kriminální jednání takového 

pachatele je důsledkem nevyřešených emocionálních konfliktů nejčastěji v 

rodině. Typický neurotický pachatel je převážně mladistvého a mladého věku, 

pochází z vrstev, které jsou dobře materiálně zajištěny. Jeho kriminální jednání 

je zpravidla protestem, směřuje spíše proti vlastní rodině. Bývá označován jako 

emočně narušený, emočně nestabilní jedinec. Způsob spáchání trestného činu 

má pak typický rukopis, např. amatérské provedení činu, zanechání zřetelných 

stop, chaotický útěk z místa činu a neúčelový charakter jednání. 

 

     Čírtková pro ilustraci uvádí ukázku výkladu neurotické delikvence, tj. 

„delikvence z pocitu viny“ a „delikvence z frustrované potřeby uznání“. V 

případě delikvence z pocitu vinu jde o situaci, kdy jedinec vnitřně strádá 

výčitkami svědomí za svou třeba i domnělou špatnost do té míry, že se dopustí 

kriminálního jednání. Po spáchaném činu se pachateli uleví, zejména když je 

přistižen a může tak být konečně potrestán. Neuvědomovaný, nezřetelný pocit 

viny tím mizí, protože přišla sankce. Delikvence z frustrované potřeby uznání je 

pak v tom případě, kdy se pachatel cítí naprosto izolován a přehlížen svým 

sociálním okolím. Pak může provést i závažný kriminální čin jen proto, aby na 

sebe upoutal pozornost, která mu byla dlouho odepřena. Většina těchto 

pachatelů disponuje fungujícím svědomím, proto je možné se odvolávat na 

morální hodnoty, apelovat na kladné stránky osobnosti.
47

   

 

     Příkladem jednání pachatele neurotického typu může být situace, kdy student 

střední odborné školy, mladistvý, s výchovnými problémy, fyzicky napadne 

svého spolužáka v podstatě bezdůvodně, event. z malicherného důvodu, přičemž 

mu způsobí újmu na zdraví ve smyslu § 146 odst. 1 trestního zákoníku. 

 

Psychopatický typ 

 

     U tohoto typu pachatele má na kriminálním jednání výraznou roli osobnost, 

její temperamentové a charakterové vlastnosti a rysy. Naopak situační faktory 

ustupují do pozadí. Výraz psychopatická osobnost patří do oblasti psychiatrické, 

jde o psychiatrickou diagnózu, která se používá pro jedince projevující se 
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svéráznými, nápadnými a zvláštními způsoby chování a prožívání. Jde o jednání 

a chování nápadné, takže si ho zpravidla běžně všimne i laik. Odborně se 

psychopatie označuje jako relativně trvalá porucha (odchylka) osobnosti. 

Porucha v tomto smyslu znamená, že některé vlastnosti, které se běžně v 

osobnosti nacházejí, chybí (např. vymizení vyšších citů), anebo jsou příliš 

intenzivní (vystupňovaná agresivita, přílišná výbušnost).  

 

     Pro určité formy psychopatie se v odborné literatuře užívá pojem „sociopat“. 

Takový jedinec odmítá, nerespektuje a porušuje různé sociální a právní normy. 

Ve výrazu sociopatie je zdůrazněno sociální hledisko (jedinec vyrůstá v 

prostředí, které uznává vlastní odklonné - deviantní normy), zatímco u 

psychopatů se předpokládá výrazný vliv vrozených a zděděných momentů. 

Podle Čírtkové však mezi kriminálním psychopatem a sociopatem není 

podstatných rozdílů a v trestním řízení i následně při výkonu trestu tito jedinci 

patří k nejproblémovějším pachatelům. Podle výsledků výzkumů je v rámci 

kriminální populace velké zastoupení psychopatů. Dolní hranice 

pravděpodobného zastoupení tohoto typu pachatele se zpravidla pohybuje kolem 

30%. Velký počet psychopatů se pak vyskytuje mezi recidivisty.  
 

     Jednání s psychopaty je obtížné. Selhávají postupy kladné stimulace, apelace 

na morální hodnoty, svědomí, pocity viny apod. . Psychopatie je trvalou 

odchylkou v osobnosti jedince, její úprava není sice zcela vyloučena, ale 

vyžaduje speciální, dlouhodobé působení a výsledný efekt neodpovídá vždy 

vynaloženému úsilí. V podstatě nelze předpokládat, že výkon trestu odnětím 

svobody by mohl tento typ pachatele pozitivně ovlivnit a učinit ho sociálně 

přizpůsobeným.  

 

     V aktuálních klasifikačních systémech duševních poruch a nemocí je pojem 

psychopatie vyřazen a je nahrazen výrazem „poruchy osobnosti a chování“.
48

  

 

     Pachatel psychopatického typu se například může dopustit takového jednání, 

kdy v restauračním zařízení ve večerních hodinách za přítomnosti dalších hostů 

a personálu, tedy na veřejném místě a veřejně, pod vlivem alkoholu, po 

předchozí slovní rozepři, bez zjevného důvodu, fyzicky napadne jednoho z hostů 

tím, že ho udeří sklenicí od piva, tzv. půllitrem do hlavy, čímž poškozenému 

způsobí zranění, které si vyžádá lékařské ošetření s následnou dobu léčení delší 

než jeden týden a s pracovní neschopností, přičemž pachatelem je osoba, která 

již byla opakovaně pravomocně odsouzena za obdobnou trestnou činnost, tedy 

tímto jednáním naplnil jednak znaky přečinu ublížení na zdraví podle § 146 

odst. 1 trestního zákoníku, jednak přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 

písm. a) trestního zákoníku. 
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Mentálně nedostatečný typ 

 

     Jde o typ pachatele s nízkou inteligencí, jedná se o „primitivní osobnost“ a 

tomu odpovídá i jeho trestná činnost, která je jednoduchá a přímočará. Tento typ 

pachatele se často dopouští násilné trestné činnosti, při skupinové trestné 

činnosti bývá vykonavatelem nápadů a iniciativy druhých. Tento typ pachatele 

je snadno rozpoznatelný, například způsobem vyjadřování. Je u něho riziko 

zvýšené sugestibility. Je více ovlivnitelný, nekriticky přejímá názory druhých. 

Při výslechu může tento typ pachatele uvádět nepravdivé skutečnosti, případně i 

nepravdivé doznání.
49

 

 

     Mentálně nedostatečný typ pachatele by se například mohl dopustit takového 

jednání, kdy na vesnické taneční zábavě, konané v kulturním domě, kde je 

přítomen společně s dalšími, jemu známými osobami, kamarády, jako hlavní 

pachatel fyzicky napadne jiného poté, co k tomu byl naveden ze strany účastníka 

- návodce daného trestného jednání (jeho známého, kamaráda), přičemž 

motivem návodce byla odplata za údajnou jemu způsobenou újmu z předchozí 

doby ze strany poškozeného. Tímto fyzickým napadením pak hlavní pachatel, 

mentálně nedostatečný typ, způsobí poškozenému takové zranění (např. 

zlomeninu nosu po předchozím úderu, úderech pěstí do obličeje), které si 

vyžádá lékařské ošetření s následnou dobou léčení a omezením v běžném 

způsobu života delším než jeden týden, čímž je naplněna skutková podstata 

přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku v jednočinném 

souběhu s přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku, neboť k 

popsanému trestnému jednání došlo na místě veřejnosti přístupném (tj. na shora 

uvedené společenské akci) a velmi pravděpodobně i veřejně (tedy před nejméně 

třemi osobami současně přítomnými).  

 

Psychotický typ 

 

     Tento typ pachatele v době spáchání trestného činu trpí nejtěžším duševním 

onemocněním, tj. psychózou. Psychotik se dopouští většinou násilných trestných 

činů. Spáchaný čin je na první pohled nápadný svou bizarností, 

nesrozumitelností, popř. i brutalitou. I motivace takového činu je nápadně 

nečitelná, zvrácená, nepochopitelná normálními měřítky. V těchto případech je 

vždy zásadní důvod k přibrání znalce psychiatra, event. i psychologa. Jestliže se 

znaleckým zkoumáním zjistí, že jde o psychotického pachatele, je shledána jeho 

nepříčetnost, tudíž tento pachatel není trestně odpovědný a není možné ho 

trestně stíhat.  
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     Dle L. Čírtkové u psychotického typu se předpokládá, že jeho obecná 

věrohodnost je mizivá. V konkrétním případě však může být způsobilý podat 

věrohodnou výpověď. Věrohodnost výpovědi je však nezbytné v každém 

jednotlivém případě řádně přezkoumat.
50

 

 

     Psychotický typ pachatele může být například muž ve věku kolem 30 let, 

žijící v rodinném domě se svými rodiči, který se v minulosti léčil na psychiatrii, 

přičemž v domě obývá jeden pokoj, do něhož nemají rodiče přístup, resp. 

přístup mají zakázaný, v důsledku rozvíjející se duševní choroby pachatel 

postupně tento pokoj devastoval (pomalované zdi, vytržená prkna z podlahy, 

soustavný nepořádek) a následně pod vlivem bludů brutálně fyzicky napadl otce, 

který se pokusil vstoupit do jeho pokoje, a to tak, že ho opakovaně udeřil 

železnou tyčí do hlavy, v důsledku čehož poškozený utrpěl těžkou újmu na 

zdraví. Tímto jednáním tedy pachatel naplnil znaky skutkové podstaty těžké 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku.      
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6. SUBJEKTIVNÍ  STRÁNKA 

 

     Obecně je pojem subjektivní stránka trestného činu definován jako soubor 

znaků, které charakterizují psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. 

Obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění, které má 

formu úmyslu nebo nedbalosti. Bez tohoto obligatorního znaku nejde o trestný 

čin. U některých skutkových podstat se mohou vyskytovat i jiné subjektivní 

znaky, fakultativní, a to pohnutka (motiv), cíl (záměr) pachatelova trestného 

jednání.
51

 Pohnutka jako znak skutkové podstaty je obsažena i v kvalifikovaných 

skutkových podstatách úmyslných trestných činů ublížení na zdraví, konkrétně v 

ustanovení § 145 odst. 2 písm. f) trestního zákoníku a § 146 odst. 2 písm. e) 

trestního zákoníku, kdy se jedná o činy spáchané na jiném pro jeho skutečnou 

nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 

přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.  

 

6.1 Úmysl 

 

     Jak bylo shora uvedeno, zavinění je obligatorním znakem subjektivní stránky 

trestného činu, a to jediným obligatorním znakem. U trestných činů ublížení na 

zdraví upravených v ust. § 145 a § 146 trestního zákoníku je formou zavinění 

úmysl, na rozdíl od trestných činů ublížení na zdraví upravených v ust. § 147 a § 

148 trestního zákoníku, kde jde o vymezené jednání s formou zavinění, kterou je 

nedbalost. V kvalifikovaných skutkových podstatách úmyslných trestných činů 

ublížení na zdraví pak jsou vymezeny těžší následky, tedy u § 146 jde o odst. 3 a 

odst. 4, konkrétně těžká újma na zdraví a smrt, a u § 145 jde o odst. 3, tedy smrt, 

přičemž tyto těžší následky musí být způsobeny pouze z nedbalosti. Podrobněji 

je tato otázka rozvedena v kapitole „kvalifikované skutkové podstaty“. 

 

     Úmysl, tedy „dolus“, představuje složku vědění a složku volní, a směřuje 

k uskutečnění určitých skutečností zakládajících trestný čin. V právní teorii jsou 

rozlišovány dvě formy úmyslu, a to úmysl přímý, tedy „dolus directus“ a úmysl 

nepřímý – eventuální, tedy „dolus eventualis“. Úmysl přímý znamená za jinak 

stejných okolností vyšší stupeň zavinění. Společná pro oba tyto druhy úmyslu je 

existence jak složky intelektuální, tak složky volní, v čemž je základní rozdíl 

mezi úmyslem a nedbalostí. U nedbalosti chybí složka volní. 
52

 

 
     Úmysl přímý a nepřímý (eventuální) je definován přímo v trestním zákoníku, 

a to v ust. § 15 odst. 1 písm. a), písm. b). O přímý úmysl jde tehdy, když 

„pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný takovým zákonem“. Nepřímý úmysl pak přichází v úvahu v tom 
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případě, když „pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo 

ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn“. V odstavci 

druhém uvedeného ustanovení je pak definován pojem „srozumění“. 

Srozuměním se dle zákonné definice rozumí i „smíření pachatele s tím, že 

způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem“. V prvém případě jde tedy o chtění pachatele 

daným způsobem porušit nebo ohrozit chráněný zájem. V druhém případě jde o 

srozumění pachatele s tím, že poruší nebo ohrozí chráněný zájem konkrétním 

jednáním, přičemž věděl, že takto může porušení nebo ohrožení chráněného 

zájmu způsobit. 

 

     V komentáři k trestnímu zákoníku
53

 je k pojmu „úmysl“ zejména uvedeno, že 

ustanovení § 15 a 16 trestního zákoníku jsou konkretizací zásady „bez zavinění 

není trestného činu ani trestu“, vyjádřené v § 13 odst. 2 trestního zákoníku. 

Zavinění je jedním z atributů trestní odpovědnosti. Jde o vnitřní (psychický) stav 

člověka ke skutečnostem zakládajícím trestný čin. Odpovědnost v trestním 

právu je založena na odpovědnosti za zavinění. O trestný čin může jít jen tehdy, 

jestliže pachatel jednal úmyslně nebo z nedbalosti. Dále je zde blíže vymezen 

pojem „srozumění“, který je definován v ustanovení § 15 odst. 2 trestního 

zákoníku. Srozumění je tedy variantou vůle, rozdílnou od chtění. Vyjadřuje v 

zásadě kladný vztah člověka k realitě, která jej obklopuje. Způsobení následku 

není pachatelovým přímým cílem ani nevyhnutelným prostředkem. 

 

     Autoři publikace „Násilná kriminalita“ se blíže zabývají otázkou prokázání 

úmyslu u těžkého ublížení na zdraví, kdy je třeba alespoň nepřímého úmyslu. V 

praxi může být někdy velmi těžké určit zavinění pachatele, kdy navíc se může 

následek jednání pachatele i velmi lišit od zamýšleného výsledku tohoto jednání, 

avšak je důležité toto zavinění spolehlivě dokázat. Určení zavinění má význam 

jak pro správnou kvalifikaci skutku, a tím i pro určení trestní sazby, v níž se 

pachateli ukládá trest. Pokud by se pachateli neprokázalo úmyslné zavinění, 

bylo by možno jeho jednání kvalifikovat alespoň jako ublížení na zdraví podle § 

146 odst. 3 trestního zákoníku, přičemž by musela být přítomna nevědomá 

nedbalost pachatele ve vztahu k těžké újmě na zdraví. Pokud naopak je 

způsobena těžká újma na zdraví, ale úmysl pachatele směřoval ke způsobení 

smrtelného následku, takové jednání by bylo nutno kvalifikovat jako pokus 

vraždy podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 140 odst. 1 trestního zákoníku 

(tedy pokus úmyslného usmrcení - prostá vražda) nebo jako pokus vraždy podle 

§ 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 140 odst. 2 trestního zákoníku (tedy pokus 

vraždy s rozmyslem nebo po předchozím uvážení).  
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     Na úmysl je možno usuzovat například z charakteru nástroje, který pachatel 

použil, ze způsobu útoku, síly a četnosti zásahů, z místa na těle, kam pachatel 

mířil své útoky, ze slovních projevů pachatele při činu a také z jeho doznání, 

přičemž je však třeba brát v úvahu souhrn všech znaků, nikoli pouze jeden.  

Například slova „já tě zabiju“ sama o sobě ještě nemohou nepochybně určit 

úmysl způsobit smrtelný následek, když jinak je útok veden takovým způsobem, 

který nemůže způsobit takový následek. Ani samotný výběr nástroje by sám o 

sobě neměl být znakem úmyslu způsobit smrtelný následek, pokud je s touto 

zbraní zacházeno určitým „umírněným“ způsobem. Při násilné kriminalitě hraje 

významnou roli dostupnost zbraně. Často může být otázkou náhody, jaká zbraň 

je v okamžiku neplánovaného konfliktu po ruce (od zavírací „rybičky“ s čepelí 8 

cm po kuchyňský nůž s pevnou dlouhou čepelí přes 20 cm). Naopak neužije-li 

pachatel žádného nástroje, nelze ještě s určitostí dovozovat, že neměl v úmysl 

oběť těžce zranit, ale pouze jí ublížit na zdraví. Člověk je schopen způsobit 

vážné zranění (či dokonce zabít) i bez nástroje, v závislosti na svých 

schopnostech a tělesné konstituci, také na konstituci, zdravotním stavu, věku a 

jiných dispozicích oběti, na části těla, na kterou útok míří a na dalších faktorech. 

Doznání pachatele pak může být v některých případech jediným jasným 

vodítkem zjištění míry zavinění. Je logické, že mnoho pachatelů bude vypovídat 

tak, aby se vyhnuli vysokému trestu či dokonce ve snaze vyvinit se z jednání, jež 

je jim kladeno za vinu. V praxi se však rovněž vyskytují případy, a to nikoli 

ojediněle, že pachatelé vypovídají o svém úmyslu upřímně. Je třeba dodat, že 

někdy ani upřímně míněná výpověď nedá jasnou odpověď ohledně skutečného 

úmyslu pachatele a že ani sami pachatelé nemusí mít ohledně svého úmyslu v 

době činu jasnou představu.
54

     

 

6.2 Afekt a zavinění 

 

     V souvislosti se zaviněním u trestných činů proti životu a zdraví, mezi něž 

patří i úmyslné trestné činy ublížení a zdraví, se Jaromír Hořák zabývá otázkou 

jednání v afektu, když uvádí, že z hlediska znaků skutkové podstaty trestného 

činu je afekt objektivní okolností, která nemusí být kryta zaviněním pachatele. 

Je tedy lhostejné, zda si je pachatel v době spáchání skutku afektu vědom či ne. 

(Hořák zde cituje z publikace „Schneider, H. Neuere Entwicklungen in der 

Rechtsprechung, Wiesbaden, 2002, s. 221 - 222). Afekt sám má vliv na 

posouzení míry zavinění, pokud jde o intenzitu vnitřního vztahu pachatele ke 

skutečnostem, které zakládají trestný čin. Míra zavinění je určována jeho formou 

(úmysl, nedbalost) a obsahem (jde o otázku, na které okolnosti se zavinění 

vztahuje). Afektu bylo možné připsat vliv na míru zavinění ve smyslu § 3 odst. 4 

trestního zákona, tj. zákona z roku 1961 (v platném trestním zákoníku je toto 
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obdobně upraveno v § 39 odst. 2) tak, že afekt může ovlivnit přesnost představ 

pachatele o závažnosti či rozsahu následků trestným činem způsobených. Afekt 

má vliv na stanovení formy zavinění konkrétního pachatele. Vztah afektu k 

zavinění je však třeba zkoumat odděleně od problematiky příčetnosti. 

 

     V případech trestných činů proti životu a zdraví se jedná především o 

vzájemné vymezení úmyslných usmrcení (vražd, zabití) a úmyslné těžké újmy 

na zdraví s následkem smrti. Měl-li pachatel svou oběť usmrtit úmyslně, musel 

být s takovým následkem přinejmenším srozuměn. Úmysl (přímý či nepřímý) 

vyžaduje přinejmenším určitou představu pachatele o možném výsledku jeho 

jednání. Vyvolává určité pochybnosti, zda pachatel, který jedná pod vlivem 

silného nepatologického afektu, je vůbec takovéto představy schopen, tzn.  zda 

je mu možno připisovat chtění nebo alespoň srozumění se smrtí poškozeného. 

Míra viny může být u dvou úmyslně jednajících pachatelů téhož trestného činu 

rozdílná. Oba naplňují skutkovou podstatu téhož úmyslného trestného činu. 

Úmyslné protiprávní jednání však u každého z nich vyjadřuje rozdílnou míru 

negativního vztahu k zákonem chráněným hodnotám. Na míru viny může mít 

vliv právě přítomnost prudkého afektu či naopak zvláštní chladnokrevnost 

pachatele v době, kdy se utvářela jeho vůle trestný čin spáchat.
55

  

 

 

6.3 Motiv. Kriminální motivace 

 

     Motiv - pohnutka patří k fakultativním znakům subjektivní stránky trestného 

činu. Jde o vnitřní podnět, který vedl pachatele k rozhodnutí spáchat trestný čin. 

Většinou není znakem skutkové podstaty trestného činu. Má však význam pro 

správné posouzení závažnosti a uplatnění se při výměře trestu. Může být 

okolností polehčující (viz § 41 písm. c) trestního zákoníku „spáchal trestný čin 

pod tlakem závislosti nebo podřízenosti“) nebo přitěžující (viz § 42 písm. a) 

trestního zákoníku „spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím 

uvážení“), případně okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo může 

odůvodnit snížení trestu podle § 58.
56

 

 

      K pojmu motivace se vyjadřuje profesorka Čírtková ve své publikaci 

„Forenzní psychologie“.
57

 Z pohledu forenzní psychologie představuje 

zkoumání motivace speciální otázku teorie kriminálního jednání. Proto se 

poznatky o kriminální motivaci a kriminálním jednání vzájemně prolínají. 

Pojem motivace označuje vnitřní duševní proces, který vzbuzuje určité chování, 

udržuje ho v chodu a zaměřuje ho na konkrétní cíl. Probíhá jako zčásti 
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uvědomované a zčásti neuvědomované vnitřní dění, v němž se poměřují dva 

zdroje hybných sil, a to motivy a incentivy. Motivy jsou vnitřní pohnutky k 

jednání, např. potřeby, zájmy, city, představy a fantazie. Incentivy jsou vnější 

situační stimuly (okolnosti), které podněcují jedince k jednání. Vnějším 

stimulem v případě kriminální motivace může být např. chování oběti před 

činem (tzv. provokující nebo zúčastňující se oběť).  

 

     O motivaci, která spouští trestný čin, se zajímá psycholog. Příčiny, které 

produkují trestnou činnost, hledá kriminolog. Dříve se předpokládal kriminální 

pud, který jako samostatně působící motiv měl popohánět ke kriminální činnosti. 

V současných teoriích je již kriminální pud považován za mýtus. Dnes se 

naopak ukazuje, že pachatelé mívají zformovány pohnutky způsobem, který 

odpovídá běžnému rozpětí motivačních dispozic. Neliší se tedy tím, že by měli 

zvláštní, specifické motivy, které u ostatních jedinců neexistují.  

 

     Ve zmiňované publikaci profesorky Čírtkové
58

 se rovněž uvádí, že součástí 

objasnění subjektivní stránky trestného činu je analýza motivace. Uplatňuje se 

zejména u závažné trestné činnosti směřující proti životu a zdraví, u sexuálních 

deliktů, nedbalostních trestných činů a skupinově páchané trestné činnosti. V 

praxi se uskutečňuje formou soudně znalecké psychologické činnosti. V zásadě 

platí, že každé jednání člověka je motivováno. Neexistuje nemotivovaná trestná 

činnost, existuje pouze trestná činnost bez známé motivace. Zkoumání 

kriminální motivace předpokládá poznatky z diagnostického rozhovoru s 

pachatelem, poznatky o průběhu činu a psychologické vyšetření jeho osobnosti.  

 

     Zejména u násilných trestných činů směřujících proti životu a zdraví 

představuje posouzení motivace velmi důležitý moment pro celkové právní 

hodnocení případu. V citované publikaci je uváděn příklad, kdy  pachatel zasadí 

31 ran vedených proti životně důležitým orgánům jako je srdce, krk, játra, pak 

lze dovodit, že jednal v úmyslu oběť zabít. Může být stíhán za vraždu, aniž by 

svůj úmysl (motivaci) doznal. Jestliže však partner zbije družku a přitom jí 

natrhne životně důležitý orgán, což způsobí následně její smrt, je situace jiná. V 

tomto případě je bez doznání pachatele obtížné prokázat úmysl zabít. Dané 

jednání by bylo možno posoudit jako trestný čin těžké ublížení na zdraví s 

následkem smrti (§ 145 odst. 1, 3 trestního zákoníku). 

 

     U násilí proti druhému člověku je třeba zkoumat, zda si byl pachatel vědom 

toho, co může svým jednáním způsobit a zda měl své jednání pod kontrolou. 

Jestliže byl pachatel ve stavu „pudového rozrušení“ a jeho jednání popoháněl 

vztek či zloba (tj. afekty), je nutno prokázat, že byl schopen se kontrolovat a vůlí 

regulovat své činy. V některých náročnějších případech se hodnotí nejen vlastní 
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motivace k činu, ale i celá osobnost. Souhlasný verdikt dvou znalců, že pachatel 

jednal ve stavu patického (nikoli prostého) afektu, prolamuje princip viny. 

Pachatel v tomto případě není uznán vinným a není potrestán, jelikož není 

trestně odpovědný. Je mu však soudem ukládáno ochranné léčení.  

 

     Psychologové pouze popisují a objasňují pravděpodobné motivační pochody 

jedince, jejich eventuální právní či morální zhodnocení jim však nepřísluší. 

Nemohou se vyjadřovat k tomu, zda je možné na danou pohnutku nahlížet jako 

na zavrženíhodnou či nikoli. Tyto skutečnosti hodnotí soud při rozhodování o 

vině či nevině.       

 

 

6.4 Vybrané případy z judikatury 

 

     V souvislosti se skutečnostmi zmíněnými v kapitole týkající se zavinění je 

možno uvést judikát, který se vyjadřuje k otázce „formy zavinění při útoku na 

obličej poškozené osoby“, kdy se jedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. 

zn. 3 Tdo 783/2013
59

, z něhož vyplývá, že „cílený úder pěstí do obličeje 

poškozené osoby lze z hlediska formy zavinění považovat za jednání vedené 

přinejmenším nepřímým (eventuálním) úmyslem ve smyslu § 15 odst. 1 písm. 

b), odst. 2 trestního zákoníku“. V daném případě Nejvyšší soud ČR rozhodl o 

dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch obviněného tak, že 

zrušil usnesení soudu první instance, jakož i usnesení soudu odvolacího. Oba 

zmíněné soudy zastávaly názor, že skutek, obžalobou kvalifikovaný jako zločin 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, jehož se měl 

pachatel dopustit tím, že v prostorách baru po předchozí slovní rozepři nejprve 

udeřil poškozeného pěstí pravé ruky do obličeje a poté do něj ještě strkal, až 

poškozený upadl na zem, přičemž úderem pěstí mu způsobil zranění dvou 

předních horních řezáků, a to úplné uvolnění zubu 11 vpravo nahoře a 

zlomeninu zubu 21 vlevo nahoře, tudíž zranění viditelné a hyzdící, není 

trestným činem a věc byla postoupena příslušnému orgánu k projednání jako 

přestupek. Při odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud uvedl, že se 

neztotožňuje s názorem státní zástupkyně, která ve věci podala odvolání, že 

luxace (tj. úplné uvolnění ze zubního lůžka) zubu 11 vpravo nahoře a zlomenina 

zubu 21 vlevo nahoře splňuje kritéria pojmu zohyzdění ve smyslu § 122 odst. 2 

písm. f) trestního zákoníku, neboť se nemůže jednat o vážnou poruchu zdraví, 

kdy díry po dvou zubech v ústech poškozeného nevzbuzují odpor ani ošklivost, 

jelikož jde o běžné kosmetické defekty. Dále odvolací soud uvedl, že se 

neztotožňuje s úvahou státní zástupkyně, že cílený úder pěstí do obličeje lze 

považovat za úmysl, byť eventuální. Zcela se ztotožnil se závěry znalce z 

odvětví soudního lékařství, že úder pěstí do obličejové části druhé osoby 

                                                 
59

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 3 Tdo 783/2013 



 48 

zpravidla nevede ke vzniku vážné poruchy zdraví delší dobu trvající. Ze soudně 

lékařského hlediska bylo utrpěné poranění nezávažnou poruchou zdraví a 

nedosahovalo závažnosti ublížení na zdraví. Zranění poškozeného nesplňovalo 

zákonná kritéria § 122 odst. 1 trestního zákoníku. Vzhledem k místu na obličeji 

poškozeného, kam měl směřovat útok pěstí obviněného, nelze dospět k 

důvodnému závěru, že obviněný věděl, že poškozenému může způsobit zranění, 

které by naplňovalo zákonná kritéria ublížení na zdraví dle § 122 odst. 1 

trestního zákoníku (tzv. „lehká újma na zdraví“). Tyto právní úvahy pak 

vyhodnotil Nejvyšší soud jakožto nesprávné, když zejména konstatoval, že 

relevantní závěry o tom, jakou povahu má ublížení na zdraví nebo jaké 

nebezpečí pro napadeného z útoku pachatele hrozilo, sice může soud učinit jen 

na základě lékařského nálezu nebo posudku, což v daném případě bylo 

dodrženo, avšak závěr, zda v konkrétním případě došlo k ublížení na zdraví či k 

těžké újmě na zdraví, je závěrem právním, který přísluší činit soudu, nikoli 

znalci. Při posuzování, zda došlo k ublížení na zdraví, mají význam zejména 

takové skutečnosti, jako je povaha poruchy zdraví, jak byla způsobena, jakými 

příznaky se projevuje, který orgán a která funkce byla narušena, bolestivost 

poranění a její intenzita, zda a do jaké míry porucha zdraví narušila obvyklý 

způsob života postiženého a po jak dlouho dobu, včetně vyřazení z pracovního 

procesu, zda a jaké lékařské ošetření vyžaduje. Posuzování každého případu pak 

musí být komplexní a přísně individuální. S ohledem na charakter zjištěného 

zranění, kterým byla ztráta dvou trvalých předních zubů v důsledku tvrdého 

úderu pěstí do oblasti čelisti poškozeného, které je zcela jistě zraněním 

bolestivým a vyžadujícím lékařské ošetření, není pochyb o tom, že se jedná o 

zranění, které naplňuje zákonné znaky „ublížení na zdraví“ ve smyslu ust. § 122 

odst. 1 trestního zákoníku, kdy poškozený byl vystaven nejen bolestivosti 

poranění, ale byl také omezen v obvyklých každodenních činnostech, jakými 

jsou např. přijímání potravy či verbální komunikace. Z výsledků provedeného 

dokazování dostatečně jasně vyplynulo, že jedinou objektivně zjištěnou příčinou 

způsobeného zranění byl fyzický útok, který vedl pachatel úderem pěstí pravé 

ruky do obličeje poškozeného. Další otázkou, kterou by se měl soud znovu 

zabývat, pak je, zda poškozeným utrpěná zranění mají charakter těžké újmy na 

zdraví. Nejvyšší soud dále poukázal na tu skutečnost, že odvolací soud uvedl, že 

ztráta dvou předních zubů je pouze kosmetickým defektem, přičemž v tomto 

směru s uvedeným názorem nesouhlasil, když poukázal na jeho rozhodnutí ze 

dne 3. 3. 2011, sp. zn. 4 Tdo 163/2011, kde bylo shledáno, že ztráta tří předních 

zubů, tj. viditelných zubů horní čelisti a poškození dalších tří zubů rovněž horní 

čelisti vyžadovala další ortodontickou léčbu, přičemž šlo o trvalé následky, což 

bylo posuzováno jako těžká újma na zdraví, resp. zohyzdění. V neposlední řadě 

pak Nejvyšší soud v projednávané věci konstatoval, že z výsledků provedeného 

dokazování nevyplynul žádný objektivní důkaz, na jehož podkladě by bylo 

možné pochybovat o tom, že příčinou vzniku zranění poškozeného byl ze strany 

obviněného vůči němu vedený fyzický útok, kterým mu bylo způsobeno 
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popsané zranění. Nevznikly tedy žádné pochybnosti o tom, že bezprostřední 

příčinou vzniku zranění poškozeného bylo jednání obviněného (tj. úder do 

obličeje), a tedy že je mezi nimi zachována příčinná souvislost. Dle názoru 

Nejvyššího soudu je úder pěstí do oblasti obličejové části hlavy vždy provázen 

rizikem možnosti zranění, zejména měkkých tkání (způsobení modřin, podlitin), 

ale i obličejových kostí či chrupavek a je vždy dáno i riziko zranění oka, nosu či 

úst. Tato obecná vědomost musela být obviněnému známá. Obviněný vedl útok  

s tím, že si musel být přinejmenším vědom toho, že v důsledku úderu pěstí do 

oblasti obličeje může poškozenému způsobit zranění, a to i případně zranění 

vážná, kdy byl s touto možností srozuměn. S tímto názorem Nejvyššího soudu 

se lze jednoznačně ztotožnit. Nejvyšší soud tedy zrušil jak rozhodnutí soudu 

první instance, tak rozhodnutí soudu odvolacího a přikázal prvoinstančnímu 

soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

 

     V judikatuře dále lze najít poměrně dosti případů, které se podrobně zabývají 

otázkou úmyslu způsobit těžkou újmu na zdraví, přičemž většinou jde o případy, 

kdy pachatel nepřiznává tento úmysl způsobit těžkou újmu na zdraví. K 

nastíněnému lze uvést, že orgánům činným v trestním řízení v praxi stačí 

zjištění, že pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit tento těžší následek 

a byl s tím srozuměn. Pak by se jednalo o úmysl nepřímý, eventuální. Jak 

judikatura uvádí, na takové srozumění lze usuzovat, pokud jde o důkazní 

stránku, zejména z povahy použité zbraně, z intenzity útoku, ze způsobu jeho 

provedení (zejména z toho, proti které části těla útok směřoval), a z pohnutky 

činu. Rovněž je třeba hodnotit okolnosti, za nichž se útok stal, jakým způsobem 

bylo útočeno a jaké nebezpečí pro napadeného hrozilo. Pokud měl pachatel 

v úmyslu způsobit jinému těžkou újmu na zdraví, ale v důsledku jeho jednání 

došlo jen k ublížení na zdraví, popř. nemělo ani takový následek, je třeba takové 

jednání právně kvalifikovat jako pokus trestného činu těžké ublížení na zdraví 

podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku.  

 

     V této souvislosti je možno například zmínit rozhodnutí sp. zn. 3 Tdo 

111/2007
60

, z něhož je zřejmé, že „jestliže pachatel, který ovládá určitý bojový 

sport či tzv. bojové umění na úrovni, aby je mohl uplatnit v praxi, jedná 

s vědomím toho, že lze jeho použitím vůči napadenému dosáhnout zvýšení 

intenzity útoku a tedy i závažnosti způsobeného následku. Je pak možno dovodit 

přinejmenším i jeho srozumění s tím, že poškozenému může způsobit i velmi 

závažná poranění, …. Takové jednání pachatele je třeba kvalifikovat jako 

ublížení na zdraví podle § 222 trestního zákona (nyní těžké ublížení na zdraví 

podle § 145 trestního zákoníku) a nikoli jako ublížení na zdraví podle § 221 

odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákona.“ (nyní ublížení na zdraví podle § 146 

odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku). V uvedeném případě pachatel na místě 
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veřejnosti přístupném fyzicky napadl poškozeného tak, že ho bil a kopal, 

přičemž ho velkou silou zasáhl do pravé nohy a způsobil mu zranění, v důsledku 

čehož byl poškozený upoután na lůžko po dobu nejméně dvou měsíců a poté 

musel používat berle a jeho léčení si vyžádalo pracovní neschopnost nejméně po 

dobu tří měsíců. Soudy první i druhé instance bylo uvedené jednání 

kvalifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, odst. 2 

písm. c) trestního zákona (nyní podle § 146 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku). 

Svá rozhodnutí pak tyto soudy odůvodnily v podstatě jen s poukazem na to, že 

pachatel sice jednal v úmyslu směřujícím k újmě na zdraví, ale následek 

v podobě těžké újmy na zdraví v tomto úmyslu zahrnut nebyl. Se závěrem soudů 

o absenci úmyslu pachatele způsobit poškozenému těžkou újmu na zdraví se 

Nejvyšší soud neztotožnil. Bylo konstatováno, že v daném případě nešlo o běžné 

kopnutí, ale bylo provedeno silou svědčící o silné až extremní razanci. 

Přítomným svědkům pak toto kopnutí připomínalo „karatistický kop“. Zjištěné 

okolnosti pak svědčí o tom, že útočník znal způsob, jakým docílit toho, aby 

kopnutí vyvolalo co nejsilnější následek. Obecně pak bylo konstatováno, že 

ovládá-li útočník určitý bojový sport na úrovni, aby je mohl uplatnit v praxi, pak 

lze jeho použití pachatelem považovat za prostředek, jímž lze dosáhnout zvýšení 

intenzity útoku a tedy i závažnosti způsobeného následku. Pokud pachatel 

s vědomím těchto skutečností jedná, je přinejmenším srozuměn s tím, že 

poškozenému může způsobit i velmi závažná poranění. To platí i v případech, 

jako byl i tento projednávaný případ, jestliže útočník použije údery a kopy holou 

(prázdnou) rukou a bosou nohou. Nejvyšší soud proto z podnětu dovolání zrušil 

napadené usnesení odvolacího soudu, jakož i rozsudek soudu první instance a 

vrátil věc do stádia řízení před soudem prvního stupně s tím, že bude nutno dané 

jednání posoudit z toho hlediska, zda pachatel daným jednáním naplnil zákonné 

znaky skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 

trestního zákona (nyní trestného činu těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 

1 trestního zákoníku).  

 

     Dalším vybraným příkladem z judikatury k nastíněné otázce je rozhodnutí sp. 

zn. 7 Tdo 195/2007
61

, kterým Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „pokud má být 

podkladem pro rozhodnutí o vině trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 

trestního zákona (nyní těžké ublížení na zdraví podle § 145 trestního zákoníku) 

obecně formulovaná úvaha znalce, musí být vždy důsledně konfrontována 

s konkrétními okolnostmi každého posuzovaného případu, aby bylo ověřeno, že 

to, co je na obecné úrovni potencionální, je v podmínkách konkrétních okolností 

posuzovaného případu reálné a v nutné míře předvídatelné.“ V tomto 

konkrétním případě se pachatel na uvedeném místě nejprve dopustil drobné 

krádeže, poté se pokusil utéct ven z budovy, přičemž fyzicky zaútočil na dva 

poškozené, když prvního bodl nožem do břicha a pořezal na ruce, druhého bodl 
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nožem do přední strany pravého hrudníku. První poškozený utrpěl zranění 

břicha a pravé ruky s dobou léčení nejméně čtyři týdny, druhý poškozený utrpěl 

poranění levé strany hrudníku s dobou léčení nejméně dva týdny. 

Prvoinstančním soudem pak bylo konstatováno, že jen náhodně nedošlo 

s ohledem na charakter použitého nástroje k závažnějšímu zranění. Jednání 

pachatele pak bylo okresním soudem kvalifikováno jako pokus trestného činu 

ublížení na zdraví podle § 8 odst.1 k § 222 odst. 1 trestního zákona (nyní podle § 

21 odst. 1 trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku). Odvolání 

obžalovaného pak bylo krajským soudem zamítnuto. Pachatel popíral úmysl 

způsobit těžkou újmu na zdraví, takže na takový úmysl bylo usuzováno zejména 

z povahy použité zbraně, z intenzity útoku, ze způsobu provedení, z toho, proti 

které části těla poškozeného směřoval, z pohnutky činu apod. V daném případě 

byl použit nůž, který byl charakterizován jako kratší a při použití silou běžné či 

průměrné intenzity jako způsobilý přivodit spíše jen povrchová zranění. 

Způsobená zranění pak byla na úrovni ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 

trestního zákona (nyní podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku). V uvedeném 

případě závažnější zranění nehrozilo. Nebylo zjištěno nic, co by svědčilo o 

úmyslu pachatele způsobit poškozeným těžkou újmu na zdraví. Z výpovědí 

svědků bylo zjištěno, že pachatel se nesnažil přímo nožem zaútočit, pořád mával 

rukama kolem sebe. Jeden z poškozených pak vypověděl, že necítil, že by ho 

pachatel nožem zranil. Výpovědi poškozených svědčí o tom, že pachatel proti 

nim zaútočil za chaotické situace, především se zaměřil na útok z místa činu, 

kde byl přistižen při krádeži, a útok proti poškozeným nebyl promyšleným a 

osobně motivovaným aktem. Závěr o hrozící těžké újmě na zdraví a o úmyslném 

zavinění ve vztahu k tomuto těžšímu následku soudy vyvozovaly ze znaleckého 

posudku z oboru zdravotnictví. Znalec formuloval své úvahy jen na obecné 

úrovni a nevzal v úvahu konkrétní zjištěné okolnosti činu. Znalecký posudek 

tedy rozhodně není podkladem pro případný závěr o vysoké intenzitě síly, s níž 

byl čin proveden. Dle konstatování Nejvyššího soudu ČR tudíž daný skutek 

nevykazoval znaky pokusu trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 

trestního zákona k § 222 odst. 1 trestního zákona (nyní podle § 21 odst. 1 

trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku), ale jen znaky trestného 

činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona (nyní podle § 146 

odst. 1 trestního zákoníku).  

 

     Otázkou úmyslu způsobit těžkou újmu na zdraví se Nejvyšší soud ČR 

zabýval rovněž v rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 455/2006
62

. V tomto případě se došlo 

k závěru, že „subjektivní stránka trestného činu ublížení na zdraví ve smyslu § 

222 odst. 1 trestního zákona (nyní těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 

trestního zákoníku) je naplněna i v případě srozumění pachatele, že svým 

jednáním může způsobit těžkou újmu na zdraví, přičemž na takové srozumění 
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lze dovozovat z toho, že obviněný využil své fyzické převahy nad poškozenou, 

znemožnil jí se bránit či utéct, a zatímco jí držel obě ruce, opakovaně ji bil jak 

otevřenou dlaní, tak i pěstmi větší intenzitou z různých stran do hlavy. I za 

situace, kdy k těžké újmě poškozené nedošlo, si obviněný musel být vědom 

toho, že svým jednáním těžkou újmu na zdraví mohl způsobit.“ V uvedeném 

případě pachatel způsobil poškozené proděravění ušního bubínku vpravo a 

pohmoždění měkkých tkání s krevní podlitinou na pravém spánku, přičemž 

existovala reálná hrozba postižení mozku, a to tak, že na poškozenou skočil, 

obrátil ji na záda, chytil ji za ruce, které jí držel, začal jí nadávat a bít polštářem 

po hlavě a po vrchní části těla. Soudem prvního stupně byl uznán vinným 

z pokusu trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 trestního zákona k § 

222 odst. 1 trestního zákona (nyní podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 145 

odst. 1 trestního zákoníku). Odvolání obžalovaného, v němž mj. namítal, že 

poškozené nezpůsobil těžkou újmu na zdraví, protože u ní nedošlo k vážné 

poruše zdraví nebo vážnému onemocnění, když podle něj utrpěla jen 

nezávažnou a zhojitelnou újmu na zdraví, pak bylo odvolacím soudem 

zamítnuto. V rámci rozhodování o posléze podaném dovolání odsouzeného pak 

Nejvyšší soud konstatoval, že z hlediska subjektivní stránky uvedeného 

trestného činu postačuje, aby pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit 

těžkou újmu na zdraví, a byl s tím srozuměn. Na takové srozumění pak lze 

usuzovat zejména z intenzity a způsobu útoku, z toho, proti které části těla útok 

směřoval atd. Z popisu skutku vyplývá, že pachatel využil své fyzické převahy 

nad poškozenou, znemožnil jí se bránit či utéct, bil ji otevřenou dlaní i pěstmi 

větší intenzitou z různých stran do hlavy. Ze skutkových zjištění pak vyplynulo, 

že pachatel si musel být vědom toho, že svým jednáním může způsobit 

poškozené těžkou újmu na zdraví. Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl jako 

zjevně neopodstatněné a tak se ztotožnil se závěry soudů první a druhé instance, 

které od počátku použily na dané jednání pachatele přiléhavou právní 

kvalifikaci. 

  

     V neposlední řadě uvádím rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 

219/2006
63

. V tomto případě bylo konstatováno, že „použije-li pachatel 

přistižený při páchání majetkové trestné činnosti proti poškozenému náhodně 

nalezený předmět, který lze považovat za zbraň ve smyslu § 89 odst. 5 trestního 

zákona (nyní podle § 118 trestního zákoníku), v úmyslu způsobit poškozenému 

těžkou újmu, není vyloučeno kvalifikovat jeho jednání jako trestný čin ublížení 

na zdraví podle § 222 trestního zákona ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 

trestního zákona.“ (Nyní těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního 

zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku). Dle 

skutkových zjištění byl pachatel při vloupání do garáže vyrušen majitelem, který 

při následné potyčce vzal pachatele do tzv. kravaty a držel ho, tlačil jej hlavou 
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k zemi, přičemž v době, kdy měl pachatel obličej u nohy poškozeného a tělem 

byl odvrácen od něho, nahmatal na hromadě dříví kladívko o hmotnosti 100 – 

130 gramů, kterým poškozeného udeřil nejprve do nohy a pak celkem třikrát do 

hlavy v oblasti ucha. Způsobené zranění, kdy poškozený mj. trpěl přechodným 

zhoršením sluchu, poškozeného omezovalo v obvyklém způsobu života po dobu 

asi jednoho týdne až deseti dnů. Dle znalce šlo o zranění středně těžké a úder 

kladívka do hlavy mohl vést k závažnému i smrtelnému zranění. Soudy prvního 

i druhého stupně dané jednání kvalifikovaly jako pokus trestného činu ublížení 

na zdraví podle § 8 odst. 1 trestního zákona k § 222 odst. 1 trestního zákona 

(nyní podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku), 

kdy podané odvolání obžalovaného bylo soudem druhé instance zamítnuto. 

V následně podaném dovolání ze strany odsouzeného bylo mj. namítáno, že 

uvedeným zraněním nebyl poškozený omezován v obvyklém způsobu života a 

nebyly tak ani naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu ublížení na 

zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona (nyní podle § 146 odst. 1 trestního 

zákoníku). Bylo poukazováno na to, že nebylo úmyslem pachatele způsobit 

poškozenému těžkou újmu na zdraví. Jeho úmyslem bylo vymanit se ze sevření 

poškozeného a utéci. Ani z použitého nástroje, kdy nahmatal pouze dřevěný 

předmět, nelze dle dovolatele dovodit úmysl způsobit těžkou újmu.  Při 

rozhodování o podaném dovolání se pak Nejvyšší soud ČR ztotožnil se závěrem 

soudu druhého stupně, a sice,  že se ze strany pachatele přinejmenším jednalo o 

srozumění s tím, že údery kladívkem do hlavy může být způsobena těžká újma 

na zdraví. Nelze ani odhlédnout od skutečnosti, že popsaným způsobem měl 

pachatel na poškozeného zaútočit v době, kdy poškozený částečně uvolnil 

sevření pachatele a tento, pokud byl skloněný a bil nejprve poškozeného do 

nohy, musel vidět předmět, kterým vůči tělu poškozeného útočil, tedy musel 

vidět, že nejde jen o dřevěný předmět, ale kladívko, přičemž, aby svůj útok 

učinil mocnějším, zasadil několik úderů kladívkem poškozenému do hlavy. 

Soudy rovněž správně vycházely z intenzity útoku pachatele. Nemohla obstát 

námitka, že jednání útočníka s ohledem na dobu, po kterou byl poškozený 

omezován v obvyklém způsobu života, nenaplňuje ani znaky skutkové podstaty 

trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona (nyní 

podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku). Znalec pak objektivně zjištěná zranění 

ohodnotil jako středně těžká, v závislosti na hmotnosti kladívka pak uvedl, že 

údery kladívkem mohla vzniknout vážná poranění, která mohla vést až ke smrti. 

Rovněž i v tomto případě bylo dovolání Nejvyšším soudem ČR odmítnuto, když 

se ztotožnil s právními závěry soudů, které rozhodovaly v prvním a druhém 

stupni. 

 

     K dané problematice je možno uvést i rozsudek Vrchního soudu v Praze ze 

dne 29. 5. 2013, sp. zn. 8 To 35/2013.
64

 Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že 
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„násilným jednáním vůči těhotné ženě vedeným úmyslem vyvolat u ní potrat 

nebo usmrtit plod pachatel naplňuje základní skutkovou podstatu trestného činu 

těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku (popřípadě 

jeho pokusu), když vyvolání potratu nebo usmrcení plodu je samo o sobě těžkou 

újmou na zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. g) trestního zákoníku. Tímto 

jednáním však nelze naplnit znak kvalifikované skutkové podstaty tohoto 

trestného činu spočívající v jeho spáchání ze zavrženíhodné pohnutky ve smyslu 

§ 145 odst. 2 písm. h) trestního zákoníku. Okolnost, že úmyslné vyvolání potratu 

nebo usmrcení plodu může být spácháno jen na těhotné ženě, odůvodňuje 

posouzení činu jako trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 

1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, popř. jeho pokusu, aniž by tu byl rozpor 

se zákazem dvojího přičítání jedné a téže skutečnosti k tíži pachatele.  
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7. KVALIFIKOVANÉ  SKUTKOVÉ  PODSTATY 

 

     V právní teorii jsou u trestných činů podle závažnosti rozlišovány skutkové 

podstaty základní, kvalifikované a privilegované. Základní skutkové podstaty 

vymezují běžné znaky daného trestného činu a bývají zpravidla uvedeny 

v prvních odstavcích. Kvalifikované skutkové podstaty jsou tvořeny znaky 

základní skutkové podstaty a nějakým dalším znakem, který zakládá vyšší 

stupeň závažnosti pro společnost, tj. vyšší společenskou škodlivost (dříve 

uváděno „společenskou nebezpečnost“). Kvalifikované skutkové podstaty bývají 

většinou uvedeny ve druhém a dalším odstavci konkrétního trestného činu 

vymezeného ve zvláštní části trestního zákoníku a bývají u nich stanoveny vyšší 

trestní sazby. Pro úplnost je třeba vymezit i pojem privilegované skutkové 

podstaty, když jde o trestné činy menší typické závažnosti než skutkové podstaty 

základní. Jsou zde uvedeny okolnosti, které snižují škodlivost (dříve 

nebezpečnost) činu pro společnost. Privilegované skutkové podstaty se však na 

rozdíl od kvalifikovaných skutkových podstat vyskytují v trestním zákoníku jen 

ojediněle. Například trestný čin vražda novorozeného dítěte matkou upravený v 

§ 142 trestního zákona je privilegovanou skutkovou podstatou k trestnému činu 

vraždy uvedeném v § 140 trestního zákoníku.
65

 

 

     U úmyslných trestných činů ublížení na zdraví jsou rovněž dle shora 

uvedeného schématu v prvních odstavcích vymezeny základní skutkové 

podstaty.  Jednotlivé formální znaky těchto základních skutkových podstat byly 

shora podrobněji zmíněny. Ve druhých a třetích odstavcích jsou pak vymezeny 

kvalifikované skutkové podstaty.    

 

     Pokud jde o trestný čin těžké ublížení na zdraví podle § 145 trestního 

zákoníku, jako znaky kvalifikované skutkové podstaty jsou v odstavci 2 pod 

písmenem a) uvedeny následující: „spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dvou 

nebo více osobách“. V témže odstavci pod písmenem b) je pak uvedeno: 

„spáchá-li takový čin na těhotné ženě“. Pod písmenem c) je dále vymezeno: „na 

dítěti mladším patnácti let“, pod písmenem d) je uvedeno: „na svědkovi, znalci 

nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, pod písmenem e) 

se uvádí: „na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického 

zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, 

nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví  

nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uloženou mu podle zákona“. Dále pod písmenem f) je uvedeno: „na jiném 

pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání“, pod 
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písmenem g) je uvedeno: „opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný 

zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo 

jeho pokus“ a pod písmenem h) se uvádí: „ze zavrženíhodné pohnutky“. 

V odstavci 3 je pak vymezena následující kvalifikovaná skutková podstata: 

„…..způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.“ V návrhu trestního 

zákoníku byly v odstavci 2 uvedeny ještě další kvalifikační znaky, kdy 

postihováno mělo být i jednání, kdy by pachatel způsobil jinému těžkou újmu na 

zdraví pro jeho „sexuální orientaci“, „na objednávku“, a „zvlášť surovým nebo 

trýznivým způsobem“. První dva jmenované znaky do nové, od 1. 1. 2010 

účinné, právní úpravy nebyly vůbec zahrnuty, poslední znak byl nahrazen jiným 

znakem, tj. „ze zavrženíhodné pohnutky“.  

 

     U trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 trestního zákoníku jsou  

rovněž v odstavcích  2, 3 a 4 uvedeny znaky kvalifikovaných skutkových 

podstat.  Konkrétně v odstavci 2 jsou vymezeny obdobné znaky jako u trestného 

činu těžké ublížení na zdraví (§ 145), konkrétně pod písmenem a) je uvedeno: 

„spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 „na těhotné ženě“. Pod písmenem b) je 

uvedeno: “na dítěti mladším patnácti let“, pod písmenem c) se uvádí: „na 

svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti“, 

pod písmenem d) se dále uvádí: „na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu 

zdravotnického zaměstnání nebo povolání...........“ a nakonec pod písmenem e) 

je uvedeno: „na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k 

etnické skupině, národnost, politické přesvědčení...........“. Dále pak v odstavci 3 

je vymezena následující kvalifikovaná skutková podstata: „….. způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.“ V odstavci 4 pak jde o 

následující znaky kvalifikované skutkové podstaty: „způsobí-li činem uvedeným 

v odstavci 1 smrt“. Stejně jako u trestného činu těžké ublížení na zdraví, tak i u 

trestného činu ublížení na zdraví lze uvést, že v návrhu trestního zákoníku byly 

uvedeny ještě další kvalifikační znaky, které následně nebyly do nyní účinné 

trestněprávní úpravy zahrnuty, včetně znaku „zvlášť surovým nebo trýznivým 

způsobem“. 

 

     Pro doplnění je možno uvést, že právní teorie dále rozlišuje skutkové 

podstaty mj. dle struktury, a to na jednoduché a složité, přičemž složitá skutková 

podstata je charakterizována pluralitou znaků, které vznikají například spojením 

znaků dvou jiných skutkových podstat jednoduchých, pak jde o tzv. složenou 

skutkovou podstatu. Jako příklad je pak v učebnici trestního práva hmotného 

uváděno ustanovení § 146 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku, které zahrnuje 

zároveň znaky úmyslného ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního 

zákoníku a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 

trestního zákoníku.
66
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     V trestním zákoníku, který je účinný od 1. 1. 2010, jsou u úmyslných 

trestných činů ublížení na zdraví nově upraveny jednotlivé kvalifikované 

skutkové podstaty, když oproti dřívější právní úpravě došlo k jejich podstatnému 

rozšíření. Nynější trestní zákoník postihuje i taková jednání, kdy pachatel 

úmyslně ublíží na zdraví či úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví „těhotné 

ženě“, „dítěti mladšímu patnácti let“, jakož i „na zdravotnickém pracovníkovi 

při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně 

života......“. V případě ustanovení § 145 trestního zákoníku pak jsou navíc nově 

upraveny kvalifikační znaky „na dvou nebo více osobách“, „opětovně nebo poté, 

co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké 

újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus“ nebo „ze zavrženíhodné pohnutky“. 

Ohledně trestného činu dle § 145 trestního zákoníku je pro úplnost třeba dodat, 

že oproti předchozí právní úpravě je postihována i příprava.  

 

     V souvislosti s trestnými činy dle § 145 odst. 1, odst. 2 písm. f) a dle § 146 

odst. 1, odst. 2 písm. e) trestního zákoníku, tedy jde o jednání směřující proti 

jinému „pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 

domněle bez vyznání“, možno zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 6 

Tdo 1252/2007 ze dne 7. 2. 2008
67

, z něhož vyplývá, že uvedená ustanovení 

trestního zákoníku neposkytují ochranu osobám, jež vystoupily na podporu či na 

obranu osob jiné rasy, jiné etnické příslušnosti, jiné národnosti apod. V daném 

případě bylo ze strany Nejvyššího soudu v řízení o dovolání obviněného zrušeno 

jednak usnesení odvolacího soudu, jednak rozsudek prvoinstančního soudu a věc 

byla tomuto soudu vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Napadeným 

rozsudkem byl obviněný uznán vinným z trestných činů výtržnictví podle § 202 

odst. 1 trestního zákona (nyní podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku) a ublížení 

na zdraví podle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona (nyní podle § 

146 odst. 1, odst. 2 písm. e) trestního zákoníku) ve formě spolupachatelství 

podle § 9 odst. 2 trestního zákona (§ 23 trestního zákoníku). Podané odvolání 

obviněného pak soud druhé instance zamítl, když potvrdil rozhodnutí soudu 

prvního stupně v podstatě s tím, že předmětný skutek byl správně kvalifikován 

jednak jako uvedený trestný čin výtržnictví, jednak jako trestný čin ublížení na 

zdraví podle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona, když byl naplněn 

předmětný kvalifikační znak. Nejvyšší soud poté v následně provedeném řízení 

mj. konstatoval, že odvolací soud dospěl k závěru, že motivem předmětného 

útoku byla skutečnost, že poškozený se zastal jiných osob, které předtím již 

odsouzení pachatelé společně s obviněným napadali právě pro jejich etnickou 

příslušnost. Jakkoli jde o zavrženíhodnou pohnutku, která zvyšuje společenskou 

nebezpečnost tohoto činu, nelze na tomto základě dovodit naplnění 
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kvalifikačního znaku uvedeného v ustanovení § 221 odst. 2 písm. b) trestního 

zákona. Pro naplnění uvedeného znaku by pachatel musel jednat vůči jinému, 

protože napadený je určité rasy, příslušnosti k etnické skupině, národnosti apod. 

Zákonodárce neměl v tomto případě na mysli situaci, kdy je jinému 

způsobováno ublížení na zdraví proto, že vystoupil na obranu osoby náležející 

k jiné rasy, etnické skupině, národnosti atd. Nejvyšší soud tak dospěl k závěru, 

že ustanovení § 221 odst. 2 písm. b) trestního zákona neposkytuje ochranu 

osobám, jež vystoupily na podporu či na obranu osob jiné rasy, jiné etnické 

příslušnosti, jiné národnosti apod. Soud prvního stupně tedy měl znovu 

rozhodnout o vině a odpovídajícím trestu, přičemž dle zjištěných skutečností 

pak měl stanovit odpovídající právní kvalifikaci, tedy posuzovat daný skutek mj. 

buď jako trestný čin dle § 221 odst. 1 trestního zákona, nebo dle § 221 odst. 1, 

odst. 2 písm. b) trestního zákona, a to v případě, bylo-li prokázáno, že byl 

naplněn uvedený kvalifikační znak a tento následně uvést ve skutkové větě 

výrokové části rozhodnutí.   

 

     Jak bylo shora zmíněno, nyní účinný trestní zákoník nově poskytuje ochranu 

zdravotnickým pracovníkům při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo 

povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo jiným 

osobám, které plnily svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo 

majetku vyplývající z jejich zaměstnání, povolání, postavení....., a to v 

případech, kdy je na tyto osoby útočeno s úmyslem způsobit jim újmu na zdraví, 

což bylo reakcí na stále častější útoky tohoto druhu v naší společnosti. V této 

souvislosti je možno zmínit judikát, který řeší případ, kdy pachatel zaútočil na 

poškozeného zdravotnického pracovníka (lékaře) v časově krátkém horizontu 

poté, co napadený lékař poskytl ve vztahu k jinému pacientovi zdravotnické 

úkony při ochraně jeho zdraví. Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 6. 3. 2014, sp. zn. 6 Tdo 71/2014. Dle zmíněného rozhodnutí v uvedeném 

případě není dána bezprostřední souvislost ve vztahu k výkonu zdravotnického 

zaměstnání nebo povolání ve smyslu ust. § 146 odst. 2 písm. d) trestního 

zákoníku, neboť napadení poškozeného nikterak bezprostředně nesouviselo s 

jeho pracovní činností jako lékaře. Je zde dána pouze vzdálenější souvislost, tj. 

že poškozený v době napadení vykonával službu, byl ustrojen způsobem, který 

jeho příslušnost ke skupině zdravotnických pracovníků jednoznačně 

demonstroval, byl napaden v prostorách nemocnice a že se tak stalo krátce poté, 

co předal k dalšímu odbornému ošetření jeho posádkou přivezeného pacienta. V 

předmětné věci byl Nejvyšším soudem zrušen jednak rozsudek prvoinstančního 

soudu, jednak rozsudek odvolacího soudu a soudu prvního stupně bylo 

přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tímto 

soudem byl pachatel uznán vinným jednak přečinem ublížení na zdraví podle § 

146 odst. 1, odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, jednak přečinem výtržnictví 

podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a za tyto trestné činy byl 

odsouzen k úhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody. Odvolací soud pak 
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na základě odvolání státního zástupce rozhodl tak, že rozsudek soudu prvního 

stupně zrušil a nově rozhodl tak, že pachatele uznal vinným přečinem ublížení 

na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, jakož i přečinem výtržnictví 

podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, přičemž projednávaný 

skutek se měl udát v Thomayerově nemocnici v Praze 4 - Krč, v čekárně před 

ambulancí chirurgie tak, že pachatel ve stavu prosté těžké opilosti, kterou si sám 

přivodil vědomým požíváním alkoholu, udeřil nejméně dvěma ranami pěstí 

mířenými na pravé oko a pravou tvář poškozeného lékaře, čímž mu způsobil 

zlomeninu nosních kůstek a krevní podlitinu na hřbetu nosu doprovázenou 

krvácením do nosohltanu, distorzi krční páteře a krevní podlitinu pravé očnice 

včetně rozbití dioptrických brýlí, jejichž střepy poranily rohovku pravého oka 

poškozeného, a tohoto jednání se dopustil nejméně před třemi svědky a 

pacientem, přičemž v minulosti byl za trestný čin výtržnictví pravomocně 

odsouzen. Dle dovolatele, nejvyššího státního zástupce, mělo být dané trestné 

jednání posouzeno jako jednočinný souběh zločinu těžkého ublížení na zdraví 

podle § 145 odst. 1, odst. 2 písm. e) trestního zákoníku a přečinu výtržnictví 

podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, přičemž soud dostatečně 

nezohlednil intenzitu a charakter jednání obviněného, když bylo v souvislosti s 

úmyslem pachatele způsobit poškozenému těžkou újmu mj. poukazováno na to, 

že se soud nedostatečně zabýval skutečností, že poškozený měl na očích brýle a 

pachatel útočil právě proti očím. Vzhledem k razanci úderu byl pachatel smířen 

s tím, že rozbité sklo brýlí může vniknout do oka poškozeného. Přitom i zcela 

samostatným úderem pěstí, aniž by takto poškozený člověk nosil brýle, lze 

způsobit vážné poškození oka. V další části pak dovolatel vyjádřil nesouhlas s 

výkladem znaku spáchání činu „na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu 

zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo 

ochraně zdraví“ odvolacím soudem. Bylo zejména zdůrazněno, že poškozený se 

na místě činu nacházel z důvodu výkonu svého povolání lékaře záchranné 

služby, tedy zjevně povolání, jehož náplní je mj. záchrana života a ochrana 

zdraví. Toto povolání pak skutečně vykonával, neboť doprovázel pacienta při 

převozu do nemocnice. Pachatel pak na poškozeného zaútočil právě proto, že 

byl vzhledem ke svému ošacení a dané situaci jasně identifikovatelný jako lékař. 

Zjevně si tak počínal v úmyslu porušit zákonem chráněný zájem spočívající v 

nerušeném výkonu povolání směřujících k záchraně života a ochraně zdraví. 

Nejvyšší soud následně shledal dovolání nejvyššího státního zástupce v části, 

týkající se posouzení skutku „pouze“ v podobě dokonaného trestného činu 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, kde je vytýkáno 

napadenému rozsudku nesprávné právní posouzení tohoto skutku, důvodným. 

Naopak za zákonné považuje Nejvyšší soud zdůvodnění odvolacího soudu 

týkající se neužití kvalifikačního znaku „na zdravotnickém pracovníkovi při 

výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života 

nebo ochraně zdraví, neboť k předmětnému trestnému jednání nedošlo 

„bezprostředně při poskytování zdravotnické péče“, jak to zákon vyžaduje, byť 
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se v závěru uzavírá, že v daném případě jde o případ hraniční, když dle 

Nejvyššího soudu dle správných skutkových zjištění ke konfliktu ústícímu v 

napadení poškozeného lékaře nedošlo již v prostorách kartotéky při předávání 

zdravotnické dokumentace, ale bylo zjištěno, že „poškozený se zastal přítomné 

zdravotní sestry, vyzval poškozeného k opuštění kartotéky, svým pohybem vůči 

němu jej přiměl tento prostor opustit, aniž by vůči tomu obžalovaný fyzicky 

jakkoli zasáhl, a až posléze, v době hovoru se svědkyní přes okénko kartotéky, 

byl nečekaně pachatelem napaden uvedeným způsobem“. Nejvyšší soud tedy 

danou věc uzavírá tak, že byť pachatel na poškozeného zaútočil v časově 

krátkém horizontu poté, co napadený lékař poskytl (ve vztahu k jinému 

pacientovi) zdravotnické úkony při ochraně jeho zdraví, bezprostřední souvislost 

ve vztahu k výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání dána není. 

Napadení poškozeného nikterak bezprostředně nesouviselo s jeho pracovní 

činností jako lékaře. Vzdálenější souvislost (tj., že v době napadení vykonával 

službu, byl ustrojen jako lékař, byl napaden v prostorách nemocnice a že se tak 

stalo krátce poté, co předal dalšímu odbornému ošetření jeho posádkou 

přivezeného pacienta) neodůvodňuje závěr o nutnosti subsumpce jednání 

pachatele též pod znaky kvalifikované skutkové podstaty trestného činu ublížení 

na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku. 

 

 

     Pokud jde o další znak kvalifikované skutkové podstaty, a to „těžká újma na 

zdraví“, tento pojem byl shora již podrobněji definován. Tento těžší následek 

musí být v případě spáchání trestného činu dle § 146 odst. 1, odst. 3 trestního 

zákoníku způsoben pouze z nedbalosti. V této souvislosti je třeba zmínit 

ustanovení § 17 písm. a) trestního zákoníku, dle něhož: „K okolnosti, která 

podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, jde-li o těžší následek, i 

tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon 

vyžaduje i zde zavinění úmyslné,…“ Jestliže by uvedený těžší následek nebyl 

způsoben z nedbalosti, ale v úmyslné formě, bylo by nutno takové jednání 

posoudit jako trestný čin těžké ublížení na zdraví podle § 145 trestního 

zákoníku. 

 

     Stejně jako způsobení těžké újmy na zdraví z nedbalosti u trestného činu dle 

§ 146 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, je třeba, aby i „smrt“ jako těžší 

následek u trestných činů dle § 145 odst. 1, odst. 3 a dle § 146 odst. 1, odst. 4 

trestního zákoníku byla způsobena ve formě nedbalosti. Jinak by bylo třeba 

kvalifikovat takové jednání jako trestný čin vraždy podle § 140 trestního 

zákoníku. Naproti tomu není-li u pachatele dáno ve vztahu k tomuto těžšímu 

následku ani zavinění z nedbalosti, nelze použít vyšší trestní sazby a je mu 

možno přičítat jen trestný čin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 

trestního zákoníku. O tento případ se bude jednat tehdy, když k smrti 

poškozeného došlo v důsledku komplikací, které pachatel ani z nedbalosti 



 61 

nezavinil (např. poškozenému se nedostalo náležité lékařské pomoci, ač tomu 

nic nebránilo). 

 

     Pojmy „těžká újma na zdraví“ a „smrt“, jakožto kvalifikační znaky 

skutkových podstat úmyslných trestných činů ublížení na zdraví a související 

skutečnosti jsou blíže definovány v komentáři k trestnímu zákoníku, kde je 

čerpáno z ustálené judikatury.
68

 Například je zde řešen případ, kdy při 

úmyslném útoku na zdraví provedeném ve spolupachatelství podle § 23 

trestního zákoníku, je způsobena z nedbalosti těžká újma na zdraví nebo smrt, 

musí být zavinění každého pachatele za tento těžší následek zkoumáno 

samostatně. Sama okolnost, že úmyslný útok na zdraví byl spáchán ve 

spolupachatelství, neodůvodňuje ještě závěr, že všichni spolupachatelé 

odpovídají i za uvedený těžší následek uvedený v § 146 odst. 3, resp. odst. 4 

trestního zákoníku.  

 

     Dále je v této souvislosti možno uvést další příklad ze zmíněného komentáře 

k trestnímu zákoníku, kdy pachatel, který zaviněně způsobí osobě již smrtelně 

zraněné další zranění, která ačkoliv nejsou smrtelná, zakládají ublížení na 

zdraví, případně těžkou újmu na zdraví, sice neodpovídá za smrt poškozeného, 

ale odpovídá za ublížení na zdraví, případně těžkou újmu na zdraví, a to i tehdy, 

když dřívější zranění poškozeného jsou takového charakteru, že mají 

nevyhnutelně za následek jeho smrt, a zranění, která způsobil pachatel, už 

nemají žádný vliv na smrtí končící průběh poúrazového chorobného procesu. 

 

     Trestní zákoník dále vymezuje skutkovou podstatu trestného činu ublížení na 

zdraví z omluvitelné pohnutky, a to konkrétně v § 146a. V tomto případě jde o 

specifickou právní úpravu, neboť jde o speciální skutkovou podstatu k ublížení 

na zdraví podle 146 trestního zákoníku, která byla do trestního zákoníku 

zakotvená novelizací provedenou ještě před nabytím nového trestního 

zákoníku.
69

 

 

     Ustanovení § 146a trestního zákoníku obsahuje dvě samostatné skutkové 

podstaty (základní), které mají charakter skutkových podstat privilegovaných. 

Tyto jsou obsaženy v odstavcích 1) a 3). Skutková podstata trestného činu 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky je privilegovanou skutkovou 

podstatou k trestným činům těžkého ublížení na zdraví podle § 145 trestního 

zákoníku a ublížení a zdraví podle § 146 trestního zákoníku a postihuje případy, 

při nichž pachatel jinému úmyslně ublíží na zdraví (odstavec 1) nebo způsobí 

těžkou újmu na zdraví (odstavec 3) v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku 
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nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného. Jedná se tedy o případy typově 

společensky méně škodlivé. Ke skutkové podstatě podle odst. 1 trestného činu 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky je stanovena zvlášť přitěžující 

okolnost v odstavci 2.  K oběma těmto základním skutkovým podstatám jsou 

pak stanoveny zvlášť přitěžující okolnosti v odstavcích 4 a 5.
70

 

 

     Skutkové podstaty zakotvené v § 146a trestního zákoníku kopírují 

privilegující znak u skutkové podstaty zabití podle § 141 trestního zákoníku, 

který je v názvu ustanovení § 146a označen jako „omluvitelná pohnutka“. Od 

trestného činu zabití tyto trestné činy odděluje úmysl pachatele, který směřuje 

pouze k ublížení na zdraví (§ 146 odst. 1 trestního zákoníku) nebo k těžkému 

ublížení na zdraví (§ 146 odst. 3 trestního zákoníku), nikoliv k usmrcení 

poškozeného. Dodatečné včlenění § 146a do trestního zákoníku je třeba hodnotit 

kladně, neboť jestliže se trestají mírněji úmyslná usmrcení z omluvitelné 

pohnutky, která představují výraznější porušení zájmů chráněných trestním 

zákoníkem (tj. usmrcení osoby), tím spíš je třeba mírněji postihovat méně 

závažné zásahy (tj. zásahy do zdraví) z omluvitelné pohnutky. Pokud by právní 

úprava neobsahovala tyto dvě privilegované skutkové podstaty uvedené v § 

146a trestního zákoníku, nebyl by trestní postih pachatelů, kteří spáchali 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky spravedlivý. Trestní sazba za trestný 

čin těžkého ublížení na zdraví (3 - 10 let) je shodná s trestní sazbou zabití, takže 

by docházelo k situaci, kdy by pachatelé s odlišným úmyslem (úmysl usmrtit a 

na druhé straně úmysl těžce zranit) byli trestáni v rámci stejné trestní sazby, 

přestože u obou byla přítomna stejná pohnutka, tedy omluvitelná pohnutka.
71

   

 

     Komentář k trestnímu zákoníku pak blíže vymezuje privilegující okolnosti 

tak, že se jedná o subjektivní stavy na straně pachatele. Silné rozrušení pachatele 

je pak duševní stav, při němž pachatel jak vnitřně, tak i zpravidla navenek 

vykazuje značné emoční vzrušení či neklid ovlivňující jeho další jednání a 

projevující se v průběhu činu, a to bez ohledu na to, zda se na takovém rozrušení 

podílí nervová labilita či přímo duševní porucha u pachatele (tzv. psychické 

predispozice) anebo je příčinou silného rozrušení pouze vlastní strach, úlek, 

zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli. Ublížení na zdraví je důsledkem 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, jestliže pachatel jedná pod 

vlivem toho, kdy poškozený se chová v příkrém rozporu s morálkou a svědčí o 

morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví a o neúctě k ostatním 

osobám nebo společnosti. 

 

     Jednání podle odstavce 1 předmětného ustanovení, které má za následek 

těžkou újmu na zdraví, bude kvalifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví z 
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omluvitelné pohnutky podle § 146 odst. 1, 2 trestního zákoníku pouze tehdy, 

jestliže těžká újma na zdraví z některé omluvitelné pohnutky, v trestním zákoně 

uvedené, byla způsobena pouze z nedbalosti. Úmysl tedy v těchto případech 

směruje jen k ublížení na zdraví. Při úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví 

z takové omluvitelné pohnutky by šlo o odstavec 3).  

 

     Obdobné platí i u způsobení těžšího následku - smrti, kdy i tento následek 

musí  vzniknout z nedbalosti. Jinak by bylo nutno posoudit takový skutek jako 

trestný čin zabití podle § 141 trestního zákoníku. Naproti tomu není-li u 

pachatele dáno ve vztahu k tomuto těžšímu následku ani zavinění z nedbalosti, 

nelze použít vyšší trestní sazby a je mu možno přičítat jen trestný čin ublížení na 

zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 1, popř. 2, 3 nebo 4). Jednalo 

by se o případ, kdy k smrti poškozeného došlo v důsledku komplikací, které 

pachatel ani z nedbalosti nezavinil, např. poškozenému se nedostalo náležité 

lékařské pomoci, ač tomu nic nebránilo. 

 

     Ve vztahu k trestným činům těžkého ublížení na zdraví podle § 145 a 

ublížení na zdraví podle § 146 je trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky podle § 146a speciální,  proto je jednočinný souběh těchto ustanovení 

vyloučen. Rovněž je vyloučen jednočinný souběh trestného činu podle § 146a s 

trestnými činy zabití podle § 141 a vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 

142. Dále je vyloučen jednočinný souběh trestného činu podle § 146a s trestným 

činem neposkytnutí pomoci podle § 150, protože ustanovení § 150 je k § 146a 

subsidiární.
72

 

 

     Za samostatnou privilegující okolnost, nezávislou na „omluvitelném hnutí 

mysli“ považuje Jaromír Hořák
73

 tzv. provokaci, tedy skutečnost, že se pachatel 

trestného činu dopustil v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného. Provokací jako zvláštní privilegující pohnutkou se jmenovaný 

autor zabývá v souvislosti s výkladem skutkové podstaty trestného činu zabití 

podle § 141 trestního zákoníku. Základní kritérium dle jeho názoru spočívá v 

míře symetrie rozložení sil v konfliktu mezi pachatelem a obětí. Důležitá je i 

dimenze spontánnosti či plánovitosti odvety pachatele za utrpěné příkoří. Autor 

uvádí následující „konstelace“ případů násilných usmrcení, které by mohly být 

kvalifikovány jako privilegovaná jednání: 

 

1) vyprovokované úmyslné usmrcení agresivní obětí v asymetrickém  

    konfliktu, které bylo spontánním afektdeliktem, 

2) vyprovokované úmyslné usmrcení agresivní oběti v asymetrickém  

    konfliktu, které nebylo spontánním afektdeliktem, tzn., že mohlo být 
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    spácháno s rozmyslem či po předchozím uvážení (srov. § 42 písm. a), 

    § 140 odst. 2 trestního zákoníku), 

3) vyprovokované úmyslné usmrcení provokující oběti v symetrickém 

    konfliktu, které bylo spontánním afektdeliktem, 

4) vyprovokované úmyslné usmrcení provokující oběti v symetrickém 

    konfliktu, které nebylo spontánním afektdeliktem, tzn., že mohlo být  

    spácháno s rozmyslem či po předchozím uvážení. 

 

     V jednáních popsaných v bodě 1) je dána nejvyšší míra morální viny 

agresivní oběti, typicky domácího tyrana. Oběť navíc jedná bez rozmyslu, v 

silném omluvitelném hnutí mysli. Taková jednání by měla být kvalifikována 

jako privilegovaná skutková podstata, což je možno konstatovat i u jednání, 

která mají za následek úmyslné ublížení na zdraví (ať již těžké či prosté ublížení 

na zdraví). Jednání v bodě 3) nejvíce odpovídá klasickému afektdeliktu, zejména 

jde o vyprovokovanou konfrontační vraždu mezi muži, případně vybočení z 

mezí nutné obrany, tedy situace, na něž byla historicky privilegovaná ustanovení 

trestních zákonů aplikována především. Pachatel, který jedná tak, jak je uvedeno 

v bodech 1) a 3), pak bude mírněji postižen, a to dle § 141 (v případě úmyslného 

usmrcení) a dle § 146a trestního zákoníku (v případě úmyslného ublížení na 

zdraví), jestliže měl jeho afekt charakter „omluvitelného hnutí mysli“. Použití 

ust. § 141 i na situace popsané v bodech 2) a 4) dle Hořáka však závisí na tom, 

zda považujeme „zavrženíhodné jednání poškozeného“ za samostatnou 

privilegující okolnost, či zda ji pokládáme za nerozlučně spjatou s požadavkem 

jednání v omluvitelném afektu.  
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8. KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY 

 

8.1 Násilná kriminalita. Násilí 

 

     Úmyslné trestné činy ublížení na zdraví se řadí mezi násilnou kriminalitu, 

která patří mezi nejzávažnější druhy kriminality. Její závažnost spočívá v tom, 

že pachatelé útočí na základní hodnoty člověka, tj. v případě úmyslných 

trestných činů ublížení na zdraví se jedná o útok na zdraví člověka. 

 

     Podle J. Kuchty pojem násilná kriminalita vychází ze způsobu provedení 

trestného činu a zahrnuje ty trestné činy, jejichž významnou charakteristikou je 

poškození, destrukce cílového objektu jednání. Za vhodnější je považováno užší 

vymezení operující s fyzickým poškozením osob. Z tohoto pohledu je násilnou 

trestnou činností taková trestná činnost, jejíž významnou charakteristikou je 

fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob), event. přítomnost záměru 

takový následek způsobit (pokus). Pojem násilná kriminalita sdružuje řadu 

kriminálních chování, jejichž společným jmenovatelem je přítomnost fyzického 

poškození oběti nebo alespoň záměru ji fyzicky poškodit. 
74

  

 

     V souvislosti s násilnou kriminalitou je používán i pojem kriminální agrese. 

Ne každé agresivní chování překračuje společenské normy. Ne každé agresivní 

chování je postihováno trestním zákonem. Kuchta cituje definici kriminální 

agrese podle Netíka
75

 jako chování subjektu, které ohrožuje nebo porušuje 

zájmy chráněné trestním právem, při němž subjekt užívá fyzické síly nebo 

hrozby fyzickou silou, často s cílem poškodit nebo destruovat objekt činnosti.  

 

     Pojem „násilí“ není v českém trestním zákoníku nijak legálně definován, 

pouze v § 119 trestního zákoníku se rozšiřují trestné činy spáchané násilím i o 

činy spáchané uvedením oběti pachatelem do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným 

podobným způsobem. Výklad pojmu „násilí“ je vymezen trestněprávní 

doktrínou. Podle nejpoužívanější definice české trestněprávní doktríny je násilí 

chápáno jako „použití fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného nebo 

očekáváného odporu“. Násilím je však také použití fyzické síly, i pokud není 

cílem překonání kladeného nebo očekávaného odporu, ale je-li násilí samo cílem 

jednání pachatele (např. u vraždy z nenávisti.)
76

   

 

     V této souvislosti lze uvést, že ve slovenském trestním zákoně (tj. zákon č. 

300/2005 Z. z.) na rozdíl od české právní úpravy je obsažena definice „násilí“, 

resp. trestného činu spáchaného násilím, a to konkrétně v ustanovení § 122 odst. 
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7 trestného zákona, tedy ve výkladovém ustanovení, kde se uvádí, že: „Trestný 

čin je spáchaný násilím, ak páchateĺ použije na jeho spáchanie fyzické násilie 

proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ 

uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci 

iného.“ Slovenská legální definice je tudíž komplexní, protože zahrnuje jak 

násilí, které je cílem nebo prostředkem pachatelova jednání, tak i extenzivní 

výklad násilí, jež je obsažen i v české právní úpravě. Slovenský trestní zákon 

rovněž pamatuje i na násilí spáchané na věci.
77

 

 

8.2 Příčiny násilné kriminality 

 

     Příčinami páchání násilné kriminality, mezi niž se řadí i úmyslné trestné činy 

ublížení na zdraví, se například podrobněji zabývá ve své publikaci (již shora 

citované) „Násilná kriminalita“ L. Staňková, F. Ščerba a M. Vichlenda, 

konkrétně na s. 44 - 47, kde se zejména uvádí, že mezi první názory, které se 

pokusily vysvětlit, proč lidé páchají násilnou trestnou činnost, se řadí tzv. 

biologická teorie zločince, podle níž člověk páchá násilnou kriminalitu na 

základě svých fyziologických zvláštností (např. genetických predispozic, 

poškození mozku, hormonální nevyváženosti nebo chromozomální 

nepravidelnosti). Mezi tyto teorie se řadí také Lombrosova teorie o „rozeném 

zločinci“, která dnes již není považována za správnou.  

 

     Dle psychologických teorií jsou příčinami násilné kriminality především 

zvláštnosti osobnosti pachatele, případně proces, kdy se pachatel naučí reagovat 

na určité situace násilným jednáním. Každý jedinec se nachází v určitém 

psychologickém prostředí, které může mít zásadní vliv na jeho sociální učení. 
78

 

 

     Jmenované teorie, tedy biologické a psychologické, se odborně označují jako 

„instinktivistické“, tedy takové, které hledají příčiny agrese především uvnitř 

člověka, v jeho vrozených a vnitřních činitelích nebo mechanismech. 
79

  

 

     Opačné teorie jsou teorie „environmentalistické“ a tyto kladou důraz na 

příčiny násilné kriminality spočívající vně samotného jedince. Poukazují 

zejména na vliv okolí, životního prostředí jedince, na jeho následnou kriminální 

kariéru. Například teorie diferencionálního sdružování (teorie diferencionálních 

kontaktů) poukazuje na přenos násilí mezi vrstevníky v malých skupinách v 

průběhu komunikačního procesu, kdy jedinec má pouze kontakty, omezující se 

na kontakty mezi kriminálními vrstevníky, tudíž si osvojuje řadu nevhodných 

způsobů chování, myšlení, postojů, včetně motivace a procesu resocializace. 
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Tedy stejně biologicky a psychologicky vybavená osoba se může či nemusí stát 

pachatelem násilné kriminality, v závislosti na tom, v jakém prostředí se 

pohybuje.
80

   

 

     V souvislosti se shora popsaným tématem bych zmínila své úvahy z mé 

diplomové práce
81

, kde např. uvádím, že „v souvislosti s vývojem osobnosti 

nelze podceňovat ani biologické vlastnosti jedince, které tvoří spolu se 

společenskými podmínkami života osobnost člověka. Biologický základ jedince 

tvoří jeho vlohy, temperament, instinkty. Kriminologické výzkumy se při 

zkoumání příčin delikvence zabývají otázkou vztahu sociálních příčin a 

biologických vlastností člověka. Převažujícím názorem je, že je třeba zkoumat 

především sociální příčiny trestné činnosti, ale nelze opomenout ani biologické 

vlastnosti jedince.  

 

     Jestliže se tedy zjišťuje, co vedlo konkrétního pachatele ke spáchání 

trestného činu, co všechno tomu předcházelo, jakým způsobem dospěl právě k 

takovému řešení dané situace, což vše souvisí s jeho osobností, je nutno všímat 

si též biologických vlastností daného pachatele, kterých v tomto případě využívá 

společensky nežádoucím způsobem. V důsledku sociálních příčin potom 

dochází k formování takových charakterových vlastností a psychických rysů, jež 

se projevují například v neúctě k lidským hodnotám jako život a zdraví lidí. 

Agresivita je pak jedním ze dvou převládajících typů psychických rysů 

pachatelů trestných činů a má za následek násilné trestné činy. 

 

     Strukturu osobnosti pachatele dle J. Nezkusila a P. Vantucha
82

 tvoří 

následující kriminologické charakteristiky: 

- sociálně demografické a trestně právní znaky, 

- sociální postoje a vztahy v různých sférách společenského života, 

- mravní vlastnosti, 

- psychologické zvláštnosti. 

 

     Zmíněné znaky jsou vzájemně podmíněny a spjaty. Např. sociálně 

demografické znaky, jako je vzdělání, věk, zaměstnání, bydliště apod., určují v 

určité míře postavení jedince v různých sférách života společnosti a jsou 

rozhodujícími faktory v utváření a rozvoji jeho mravních vlastností. Mravně 

psychologické vlastnosti jsou potom odrazem toho, jak se utvářejí sociální 

podmínky života jednotlivce, jakým vlivům je podroben, jaké sociální role hraje 
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a jak je plní. Vzájemné působení všech stránek osobnosti se také dostatečně 

projevuje u trestné činnosti. 

 

     Člověk se stává pachatelem trestného činu pod vlivem nepříznivých vnějších 

podmínek a okolností, které někdy sám vytváří nebo vyhledává v důsledku 

svých mravních psychologických zvláštností a které přijímá v souladu s jemu 

vlastními mravními názory, intelektuálními, emocionálními a volními 

vlastnostmi. Strukturu osobnosti pachatele tedy netvoří pouhý souhrn znaků, ale 

určitý systém vytvořený navzájem propojenými prvky, přičemž změna jednoho 

prvku může vyvolat určitou reakci u jiného prvku.“ 
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9. OBĚTI  TRESTNÉ  ČINNOSTI 

 

9.1 Zákonná definice oběti 

 

     Pojem oběť trestného činu je definován v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o obětech trestných činů), a to konkrétně v ust. § 2 odst. 2. Podle 

uvedeného ustanovení mezi oběť patří i fyzická osoba, které bylo nebo mělo být 

trestným činem ublíženo na zdraví. Definice oběti trestného činu v uvedeném 

zákonném ustanovení je širší než ta, která byla obsažena v předchozí právní 

úpravě, a to v zákoně č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem 

trestné činnosti. V předchozí právní úpravě byla oběť (primární) chápána jako 

„fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví“. Toto 

rozdílné pojetí oběti plyne z účelu obou zákonů. Předchozí právní úprava byla 

pro účely poskytnutí peněžité pomoci obětem, tedy pouze pro uspokojení jejich 

materiálních potřeb. Nová právní úprava zahrnuje mezi oběti i takové osoby, na 

nichž měl být spáchán trestný čin spojený s ublížením na zdraví, avšak 

z nějakého důvodu k tomuto ublížení nedošlo (např. šlo pouze o pokus trestného 

činu). Podle nové právní úpravy není nutno prokazovat, že takové oběti byla 

způsobena psychická újma na zdraví.
83

 Lze tedy konstatovat, že uvedeným 

speciálním zákonem došlo ke zlepšení postavení obětí trestných činů, včetně 

násilných trestných činů, mezi něž patří i úmyslné trestné činy ublížení na 

zdraví.  

 

     V odst. 3 shora uvedeného ustanovení je vymezen okruh osob, které se 

označují jako sekundární oběti trestného činu (v podstatě jde o pozůstalé po 

primární oběti trestného činu). Toto ustanovení bylo po účinnosti zákona o 

obětech trestných činů novelizováno. Původně zde byl upraven okruh 

pozůstalých osob (tj. příbuzní a blízké osoby primární oběti) po oběti trestného 

činu, jíž byla trestným činem způsobena smrt, bez podmínky. Novelizované 

ustanovení považuje za sekundární oběti pozůstalé osoby v případě, že utrpěly 

v důsledku smrti oběti újmu. Zákon o obětech trestných činů pak nepamatuje na 

osoby, které jsou příbuznými a blízkými osobami primární oběti, jíž byla 

způsobena „pouze“ těžká újma na zdraví. Tyto osoby, jejichž příbuzný nebyl 

činem usmrcen, ale bylo mu způsobeno závažné zranění vylučující ho z běžného 

života, nemají např. nárok na vlastní odškodnění ani na práva, která má oběť 

podle nového zákona o obětech trestných činů, zejména právo na informace 

nebo na odbornou pomoc. Zákon jim v případě, že primární oběť žije, přiznání 

takových práv neumožňuje.
84
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     Podle uvedeného ustanovení (§ 2 odst. 3) se za sekundární oběť považují 

jmenované osoby v případě smrti primární oběti. Sekundárními oběťmi se tedy u 

úmyslných trestných činů ublížení na zdraví stávají ty osoby, jež jsou 

pozůstalými (a vznikla jim v důsledku smrti oběti újma) po poškozených, na 

nichž byly spáchány trestné činy kvalifikované jako ublížení na zdraví podle § 

146 odst. 1, 4 trestního zákoníku a jako těžké ublížení na zdraví podle § 145 

odst. 1, 3 trestního zákoníku.  

 

     Pro úplnost je třeba zmínit i odst. 4 zmíněného zákonného ustanovení, kde je 

vymezen okruh tzv. zvlášť zranitelných obětí, a to pouze pro účely zákona o 

obětech trestných činů a za splnění podmínek uvedených v odst. 2 a 3. Dle 

komentáře k zákonu o obětech trestných činů je vymezení zvláště zranitelných 

obětí nesnadné. Zranitelnost může vyplývat z osobní charakteristiky obětí nebo 

z povahy či typu trestného činu, ze životní situace, v níž se nachází apod. 

Zákonodárce poskytuje zvláštní ochranu těm obětem, u nichž existuje zvýšené 

riziko sekundární nebo opakované viktimizace. Typicky zranitelnými oběťmi 

jsou děti a zdravotně postižené osoby.
85

 Dále zákon řadí mezi tuto speciální 

kategorii oběti trestného činu obchodování s lidmi. V neposlední řadě sem patří 

oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo těch 

trestných činů, kde bylo použito násilí nebo pohrůžka násilím, a to jestliže je zde 

vyšší riziko vzniku druhotné újmy. 

 

9.2 Viktimizace 

 

     S pojmem oběť je úzce spjat pojem viktimizace, který je označován 

v odborné literatuře
86

 jako proces poškozování a způsobování újmy, čímž se 

z jedince stává oběť určitého trestného činu. Začíná vlastním útokem na oběť. 

Výzkumy pak naznačují, že z psychologického hlediska je újma způsobená 

trestným činem pouze úvodním dějem, na který navazují další zraňující události. 

Běžně se rozlišují dvě fáze viktimizace. Jednak primární viktimizace, tedy újma 

způsobená pachatelem a vznikající jako přímý důsledek trestného činu (u 

sledovaných  trestných činů jde tedy o tvz. lehkou nebo těžkou újmu na zdraví). 

Odborně lze konstatovat podle L. Čírtkové, že v průběhu primární viktimizace 

vznikají primární rány, mezi něž patří i fyzická újma, tj. narušení fyzické 

integrity počínaje lehčími zraněními a konče těžkým ublížením na zdraví či 

usmrcením. Jednak sekundární viktimizace, tedy újma vznikající v důsledku 

reakcí formálních instancí sociální kontroly nebo neformálního sociálního okolí, 

např. druhotné psychické poškozování oběti tím, jak na událost reaguje nejbližší 

okolí nebo traumatizující projednávání věci před soudem (u trestných činů podle 

                                                 
85

 Jelínek J. a kolektiv: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha:Leges, 2014,  

    s.34 
86

 Čírtková L.:Forensní psychologie.1 vydání.Plzeň:Aleš Čeněk, 2004, s.116 - 118 



 71 

§§146 a 145 tedy může jít kromě způsobení fyzické újmy i o vznik psychické 

újmy jakožto sekundární újmy, což v praxi není ojedinělý případ). Vznikají tedy 

sekundární rány, které jsou výlučně psychologického rázu. Mohou zraňovat 

krutějším způsobem než rány primární. Zavádí se i třetí fáze, tj. terciální 

viktimizace, tedy stav, kdy jedinec není s to se přiměřeně vyrovnat 

s traumatickou zkušeností, přestože z objektivního hlediska došlo k nápravě a 

odškodnění, např. není schopen navázat na původní pracovní kariéru, mění 

výrazně životní styl. Příkladem této terciální viktimizace může být poškozený 

v kauze, kterou popisuji v kapitole „12. Kazuistika“ pod bodem 5), kdy 

poškozený, učitel na střední škole, byl při výkonu svého zaměstnání fyzicky 

napaden žákem, přičemž v důsledku tohoto jednání u něho ještě při projednávání 

věci před soudem přetrvávala obava z návratu do zaměstnání.    

 

9.3 Typologie obětí 

 

     Oběť je možno rozlišovat podle typů, přičemž, jak uvádí L. Čírtková
87

 

nejčastěji se používá rozlišení oběti podle zažitého trestného činu (tj. podle 

kategorie deliktů, kam patří např. i oběti přímého fyzického násilí či oběti 

domácího násilí apod.), podle reakce na trestný čin (např. oběť pasivní, 

odevzdaná a aktivní) a podle interakce „oběť – pachatel“ v době kolem spáchání 

trestného činu, která patří mezi nejznámější typologie, přičemž rozlišuje pět 

základních typů, a to: 

 

- zúčastňující se oběť: jde o velmi časté případy, pachatel a oběť se 

znají, 

- nezúčastňující se oběť: motivace kriminálního jednání nemá přímou 

vztahovou vazbu na oběť, oběť neměla možnost vnímat potenciální 

ohrožení dříve než v momentu útoku, 

- provokující oběť: již z názvu vyplývá, že oběť podcenila nebezpečnost 

situace, špatně odhadla pachatele a záměrně se vystavila útoku, 

s provokujícím chováním je možno se setkat i u jinak vyrovnaných 

sebeovládajících se osob, které jsou momentálně zatlačeny do kouta 

například nesnesitelným ponižováním, 

- latentní oběť: tedy skrytá, role oběti není veřejná, újma není formálně 

známa, předpokládá se, že velká latence je u obtížně kontrolovatelných 

jevů, jako je násilí (fyzické, psychické či sexuální) v rodinách a rovněž 

u deliktů, jejichž zveřejnění formou trestního oznámení naráží na 

emocionální bariéry a společenské předsudky, např. sexuální 

zneužívání dětí,   

- nepravá oběť: role oběti je získána omylem, nedopatřením, shodou 

nešťastných náhod, osoba se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném 
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místě a stala se zcela náhodně obětí, útok původně směřoval jiným 

směrem, lze sem přiřadit i situaci, kdy se osoba domnívá, že se stala 

obětí trestného činu, aniž by to byla skutečnost. 

   
     K pojmu nepravá oběť, resp. k posledně jmenovanému případu lze jinak 

uvést, že nepravá oběť není obětí, ale obětí se cítí. Naproti tomu pravá oběť 

obětí je a taky se jí cítí. Někdy je uváděn i pojem falešná oběť. Tato osoba obětí 

není, nemůže jí být a obětí se ani necítí. Pro laika je velmi těžké rozpoznat typ 

oběti. Určení typu oběti je úkolem odborníka, tedy psychologa. 

 

9.4 Oběť a poškozený 

 

     Od pojmu oběť trestného činu je pak třeba odlišovat pojem poškozený 

v trestním řízení, který používá trestní řád. Zde je v ust. § 43 odst. 1 uvedena 

definice poškozeného i s vymezením jeho procesních práv. Tedy poškozený je 

dle trestního řádu „Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví…..“. 

K odlišení osoby poškozené od oběti trestného činu se v komentáři k zákonu o 

obětech trestných činů
88

 uvádí, že poškozený je pojem čistě procesní. Trestní řád 

jej používá pro označení jednoho ze subjektů trestního řízení, který je zároveň 

stranou trestního řízení. Oběť trestného činu je pak mnohovýznamový pojem, 

který je předmětem zkoumání viktimologie, kriminologie, kriminalistiky, 

psychologie i forenzních disciplín. I když se oba pojmy částečně překrývají, 

jelikož oběti např. náleží některá práva jako poškozenému v trestním řízení, 

oběť je nutno vnímat spíše jako subjekt zvláštní péče ze strany státu než jako 

stranu v trestním řízení. Poškozeným na rozdíl od oběti může být i právnická 

osoba. Za oběť lze ale považovat pouze fyzickou osobu, neboť jen fyzická osoba 

je schopna svými smysly a city vnímat útrapy jí způsobené trestným činem.  

 

     S účinností zákona o obětech trestných činů však byl pojem „oběť vnesen i 

do některých ustanovení trestního řádu. Např. jde o ust. § 51a, kde je upraveno 

právo poškozeného (jako zvlášť zranitelné oběti nebo jako pozůstalým po oběti, 

které byla trestným činem způsobena smrt) na bezplatnou právní pomoc (či 

pomoc za sníženou odměnu) poskytovanou zmocněncem.  

 

 

9.5 Práva obětí 

 

     Práva obětí jsou ve speciálním zákoně upravena v hlavě druhé a jde o právo 

na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu soukromí, 

právo na ochranu před sekundární viktimizací ze strany orgánů v trestním řízení, 

právo na peněžitou pomoc od státu. U práv obětí na informace je kladen důraz 
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především na srozumitelnost poskytovaných informací. Zákon o obětech 

trestných činů obsahuje poměrně široký výčet práv obětí v této oblasti. Policejní 

orgán a státní zástupce bude muset již při prvním kontaktu oběť informovat. 

Tedy poskytnout jí základní informace o jejích právech.
89

 

 

     Výčet informací, které mají poskytnout oběti policejní orgán a státní zástupce 

při prvním kontaktu je obsažen v § 8, přičemž jde o značný rozsah těchto 

informací (např. má být oběti poskytnuta informace, u kterého orgánu může 

podat trestní oznámení, na které orgány se může obrátit s žádostí o odbornou 

pomoc, jaké etapy řízení následují po trestním oznámení, za jakých podmínek 

má právo na peněžitou pomoc apod.). Je však otázkou, jak se toto zákonné 

ustanovení uplatňuje v praxi, zda je vůbec efektivní. Zejména u násilných 

trestných činů, mezi něž patří i úmyslné trestné činy ublížení na zdraví, jsou 

oběti nejvíce traumatizované, tudíž ani zřejmě nejsou schopny vnímat 

informace, které jim musí ze zákona orgány činné v trestním řízení poskytnout. 

Tyto otázky si klade v článku
90

 „Oběti trestných činů jsou zavaleny 

právničinou“ na internetovém serveru „Novinky.cz“ Michal Mazánek, náměstek 

ředitele středočeské kriminální policie a mnohaletý vyšetřovatel. Informace, 

které mají být ze zákona oběti poskytnuty ze strany policie a státního zástupce 

při prvním kontaktu jsou sice důležité, ale zejména u uvedených násilných 

trestných činů je oběť, která se nachází ve špatném psychickém rozpoložení, 

těžko může vstřebat, přičemž tyto informace potřebuje spíše později. Mazánek 

dále v tomto článku vyslovuje názor, že v praxi je třeba, aby měl policista ze 

zákona možnost rozlišovat typy oběti a informace, které v daný okamžik 

poškozený skutečně potřebuje. S tímto názorem bych si dovolila se ztotožnit, 

jelikož jakožto státní zástupkyně dozorující mj. i násilnou trestnou činnost a 

účastnící se i prvotních výslechů obětí, mohu uváděné skutečnosti potvrdit. 

Oběť (obzvlášť násilného trestného činu) v  okamžiku prvního kontaktu s policií 

anebo státním zástupcem, skutečně většinou nemůže být relevantně schopna 

vnímat poskytované informace o právech, která jí přísluší podle zákona o 

obětech trestných činů.  

 

     Důležitým právem, které má oběť podle speciálního zákona, je ochrana před 

sekundární viktimizací ze strany orgánů činných v trestním řízení. Zahrnuje 

zejména právo na omezení kontaktu s pachatelem, spočívající např. v omezení 

bezprostředního vizuálního kontaktu s osobou podezřelou na přání oběti při 

výslechu či podání vysvětlení a speciální pravidla pro provádění výslechu oběti 

a podání vysvětlení ze strany oběti. Těmito speciálními pravidly jsou povinnost 

provádět výslech speciálně vyškolenými osobami, povinnost respektovat intimní 

oblast oběti, povinnost provádět výslech zvlášť zranitelné oběti osobou takového 
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pohlaví, které si zvolí, povinnost provádět výslech pokud možno tak, aby 

nemusel být opakován. K zabránění sekundární viktimizace přispívá i právo 

oběti na doprovod důvěrníkem (tedy osobou, kterou si oběť zvolí, přičemž jí 

poskytuje potřebnou psychickou pomoc) při procesních úkonech.
91

  

 

     Z mé praxe mohu potvrdit, že z důvodu zabránění sekundární viktimizace 

bývá výslech zejména zvlášť zranitelných obětí (obzvláště dětí) prováděn ve 

speciální výslechové místnosti, kde oběť je v osobním kontaktu pouze 

s vyslýchajícím, speciálně vyškoleným policistou (u dětí a u žen, na nichž byl 

spáchán násilný, zejména sexuální delikt, provádějí výslechy v naprosté většině 

případů policistky), ostatní zúčastněné osoby sledují výslech v jiné místnosti na 

monitoru a mohou klást otázky prostřednictvím vyslýchajícího do mikrofonu, 

tzv. videokonference. Policista následně provede doslovný přepis nahrávky 

výslechu do protokolu o výslechu, který je poté v řízení před soudem přečten 

jako důkaz. U dětí, které se staly obětí trestného činu, je takový výslech 

prováděn zpravidla jakožto neodkladný úkon, tj. za účasti soudce. Poté podle § 

102 odst. 2 trestního řádu v řízení před soudem je proveden důkaz přečtením 

protokolu nebo přehráním obrazového a zvukového záznamu pořízeného o 

výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez 

podmínek uvedených v § 211 odst. 1 a 2 trestního řádu (tedy bez nutnosti 

souhlasu stran, tj. státního zástupce a obžalovaného, s přečtením protokolu o 

výslechu svědka - oběti nebo souhlasu s přečtením záznamu o podání vysvětlení  

obětí). 

 

9.6 § 24 zákona o obětech trestných činů 

 

     V zákoně o obětech trestných činů je zakotvena i definice pojmu ublížení na 

zdraví a pojmu těžká újma na zdraví, konkrétně v ust. § 24 odst. 2 a 3, a to 

v souvislosti s úpravou okruhu osob, tedy obětí, které mají právo na peněžitou 

pomoc. V odst. 1 písm. a), b) předmětného ustanovení je uvedeno, že právo na 

peněžitou pomoc (tedy odškodnění) má jednak oběť, které bylo v důsledku 

trestného činu ublíženo na zdraví, a jednak oběť, které byla v důsledku trestného 

činu způsobena těžká újma na zdraví. Pokud jde o definici těžké újmy na zdraví, 

tato se naprosto shoduje s definicí, která je obsažena v trestním zákoníku v ust. § 

122 odst. 2. Jiná situace je však u tzv. lehké újmy na zdraví. Komentář k zákonu 

o obětech trestných činů
92

 k tomuto uvádí následující: „Pro oblast poskytování 

peněžité pomoci je zúžen okruh žadatelů o peněžitou pomoc, pokud jde o 

ublížení na zdraví. Na rozdíl od definice ublížení na zdraví (viz trestní zákoník) 

se vyžaduje, aby porucha zdraví nebo jiné onemocnění trvalo nejméně po dobu 

tří týdnů. Pokud by porucha zdraví (jiné onemocnění) trvala kratší dobu než tři 
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týdny a byly by jinak splněny další pojmové znaky ublížení na zdraví, nemá sice 

oběť právo na peněžitou pomoc, ostatní práva jí však zůstávají zachována.“ 

Dále se ve zmíněném komentáři uvádí, že „i když z trestněprávního hlediska 

půjde o ublížení na zdraví, z pohledu tohoto ustanovení se nemusí o ublížení na 

zdraví jednat. Důvody pro odlišné posuzování lze hledat v ekonomických 

souvislostech (omezenou možností státu hradit odškodnění)“.
93

 Oba autorské 

kolektivy, které psaly komentáře k zákonu o obětech trestných činů, z nichž 

cituji, se pak shodují na tom, že definice pojmu ublížení na zdraví uvedená v ust. 

§ 24 odst. 2 se vztahuje pouze na problematiku peněžité pomoci, zatímco pro 

účely definice oběti obsažené v § 2 odst. 2 je určující obecný význam pojmu 

ublížení na zdraví tak, jak jej používá trestní zákoník. Zákonodárce by měl tedy 

„de lege ferenda“ text zákona změnit tak, že by slova „pro účely tohoto zákona“ 

nahradil slovy „pro účely peněžité pomoci“.
94
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10. SOUVISEJÍCÍ  TRESTNÉ  ČINY  A  KORESPONDUJÍCÍ  

      PŘESTUPKY 

 

10.1 Související trestné činy 

 

     Úmyslné trestné činy ublížení na zdraví bývají často páchány v souběhu 

s jinými trestnými činy. Případně způsobení újmy na zdraví nebo těžké újmy na 

zdraví je znakem kvalifikované skutkové podstaty některých násilných trestných 

činů.  

 

     Jde-li o fyzické napadení jiné osoby na veřejných místech (tj. například na 

ulici, v restauraci, v obchodním domě apod.), následkem čehož je této osobě, 

tedy poškozenému, způsobena újma na zdraví nebo těžká újma na zdraví, jde 

zpravidla o jednočinný souběh trestných činů ublížení na zdraví (§ 146) nebo 

těžké ublížení na zdraví (§ 145) s trestným činem výtržnictví podle § 358 

trestního zákoníku, přičemž často jde o pokus trestného činu ublížení, a to za 

situace, kdy nebyla způsobena újma na zdraví ve smyslu trestního zákoníku 

(tedy vzniklo pouze drobné zranění, které si nevyžadovalo lékařské ošetření, 

neomezovalo poškozeného v obvyklém způsobu života apod.), avšak 

provedeným mechanismem hrozila újma na zdraví, k níž nedošlo v důsledku 

příznivých okolností. V uvedených případech jsou tedy jedním skutkem 

spáchány dva trestné činy. Pachatel spáchá trestný čin výtržnictví dle stávající 

právní úpravy v trestním zákoníku tím, že „se dopustí veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že 

napadne jiného…“. Podle komentáře k trestnímu zákoníku se napadením jiného 

rozumí jakýkoli fyzický útok proti tělesné bezpečnosti osoby, ale i vulgární 

slovní výpady proti jinému apod. Napadení jiného spadá pod formu jednání 

v podobě výtržnosti, kdy v případě výtržnosti jde o fyzické nebo psychické 

násilí. 
95

 Jestliže tedy půjde o fyzické napadení větší intenzity, může pachatel 

současně naplnit skutkovou podstatu některého z úmyslných trestných činů 

ublížení na zdraví. 

 

     Mezi trestné činy, u nichž je znakem skutkové podstaty následek v podobě 

ublížení na zdraví, případně způsobení těžké újmy na zdraví, patří například 

trestný čin násilí proti orgánu veřejné moci a trestný čin násilí proti úřední 

osobě. Konkrétně jde o ust. § 323 a § 325 trestního zákoníku, přičemž způsobení 

následku v podobě ublížení na zdraví či těžké újmy na zdraví je upraveno 

v kvalifikovaných skutkových podstatách, tj. v odstavcích 2 a 3. V komentáři
96

 

k trestnímu zákoníku se k těmto jmenovaným úmyslným trestným činům uvádí, 

že ve vztahu k této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby postačí ve 
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smyslu § 17 písm. a), je-li ublížení na zdraví způsobeno z nedbalosti. Těžká 

újma na zdraví zde může být způsobena z nedbalosti ve smyslu § 17 písm. a), 

ale i úmyslně, neboť jde o speciální ustanovení k § 145, a proto jednočinný 

souběh je vyloučen.  Pokud jde o trestný čin násilí proti úřední osobě podle § 

325, zde se v komentáři dále uvádí, že ublížení na zdraví může být způsobeno 

úřední osobě, ale i jiné osobě. Je nerozhodné, zda bylo ublížení na zdraví 

způsobeno z nedbalosti nebo úmyslně. 

 

     U trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 

352, nebezpečné vyhrožování podle § 353 a nebezpečné pronásledování podle § 

354 trestního zákoníku se ve skutkových podstatách mj. uvádí, že pachatel 

vyhrožuje ublížením na zdraví. Zákon zde tedy nevyžaduje, aby byl způsoben 

následek v podobě újmy na zdraví. Jestliže pachatel jinému úmyslně ublížil na 

zdraví pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 

domněle bez vyznání, jde o trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 2 

písm. e) a nikoli o souběh trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 

s trestným činem násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 

odst. 2 trestního zákoníku. Obdobně je tomu v případě úmyslného způsobení 

těžké újmy na zdraví ze stejné motivace, kdy jde o trestný čin těžkého ublížení 

na zdraví podle § 145 odst. 1, 2 písm. f). Jestliže však jde o násilné jednání vůči 

skupině obyvatelů a jen některému z členů této skupiny bylo při tom způsobeno 

ublížení na zdraví, jde o jednočinný souběh trestných činů násilí proti skupině 

obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 a ublížení na zdraví podle § 146 

odst. 1, 2 písm. e), popř. v případě těžké újmy na zdraví s trestným činem 

těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 2 písm. f). Pokud jde o trestný 

čin nebezpečné vyhrožování podle § 353, splní-li pachatel při zachování téhož 

skutku pohrůžku těžkou újmou na zdraví, bude tento trestný čin konzumován 

závažnějším poruchovým trestným činem, a to těžkým ublížením na zdraví 

podle § 145, ke kterému je ve vztahu subsidiarity. Obdobně je tomu u trestného 

činu nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku.
97

 

 

     Dalšími trestnými činy, u nichž může být následkem těžké ublížení na zdraví, 

jsou trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, nejčastěji jde o 

znásilnění podle § 185 a pohlavní zneužití podle § 187 trestního zákoníku. 

Těžká újma na zdraví u těchto trestných činů může být způsobena z nedbalosti 

ve smyslu § 17 písm. a), ale i úmyslně, neboť jde o speciální ustanovení k § 145, 

proto je vyloučen jednočinný souběh. U znásilnění musí být tento následek 

způsoben jednáním uvedeným v odst. 1, nikoli až po dokončení trestného činu. 
98
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     Dále jde o trestné činy proti rodině a dětem, zejména týrání svěřené osoby 

podle § 198 a týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 trestního 

zákoníku. Těžká újma na zdraví, tedy okolnost, podmiňující použití vyšší trestní 

sazby, u trestného činu podle § 198 dopadá na případy, kdy pachatel týrá osobu, 

která je v jeho péči nebo výchově, a přitom jí způsobí těžkou újmu na zdraví, 

která však může být způsobena jen z nedbalosti, ve smyslu § 17 písm. a). Při 

úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví by šlo o souběh trestného činu týrání 

svěřené osoby s trestným činem těžké ublížení na zdraví. Při souběhu trestného 

činu podle § 198 s trestným činem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 je 

možná faktická konzumpce. Pokud jednání pachatele má za následek ublížení na 

zdraví, jde zpravidla o vedlejší a méně významný následek hlavní trestné 

činnosti spočívající v týrání. Vedlo-li však týrání k úmyslnému způsobení těžké 

újmy na zdraví, bude přicházet v úvahu souběh trestného činu týrání svěřené 

osoby podle § 198 a trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145. 

Obdobně toto platí i u trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí 

podle § 199.
99

  

 

     U posledně jmenovaných trestných činů dochází u oběti v mnoha případech 

ke vzniku posttraumatické stresové poruchy, jakožto těžké újmy na zdraví. 

Podle L. Čírtkové
100

 jde o soubor různých poruch chování a prožívání, včetně 

fyziologických reakcí (poruchy spánku, potivost, třes, nevolnost apod.), které 

vznikají jako důsledek extrémního stresového prožitku, přesahujícího běžnou 

lidskou zkušenost. Příznaky této poruchy mohou propuknout až po delším 

časovém úseku od prožité krize. Přesahuje-li doba jejich výskytu jeden měsíc, 

klesá šance na spontánní uzdravení. Jestliže v průběhu prvního měsíce nedojde 

k odeznívání těchto příznaků, jde o rozvinutou posttraumatickou stresovou 

poruchu, která může přetrvávat i několik let. Důležitou roli při vzniku 

posttraumatické poruchy sehrává i aktuální psychický a zdravotní stav jedince. 

Prožitek extrémní zkušenosti spíše ochromí jedince, kteří se aktuálně potýkají 

s dalšími problémy, žijí osamoceně, bez blízkých a přátel.   

 

     V souvislosti s trestnými činy týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve 

společném obydlí je užíván pojem „domácí násilí“. Podle L. Čírtkové
101

 je 

domácí násilí pokládáno za poměrně zvláštní, samostatný fenomén. Jeho 

mimořádnost plyne z toho, vůči komu a za jakých psychologických okolností je 

uplatňováno. Domácí násilí se odehrává zejména mezi partnery, kteří jsou nebo 

byli spojeni společným soukromím. K typickým znakům domácího násilí patří: 
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- soukromí: agresor na svoji oběť útočí na soukromé půdě, nebo jinde 

v ústraní, kam nedosahuje veřejná kontrola, oběť je vždy izolována od 

možnosti jakékoli pomoci zvenčí, 

 

- opakování a postupný nárůst intenzity incidentů: předchází mu často 

snaha izolovat partnera od okolí a omezování nebo přímo zakazování 

běžných kontaktů s přáteli, začíná drobnějšími výpady a útoky, oběť 

má tendenci je omlouvat jako ojedinělé excesy, agresor stupňuje 

intenzitu, 

 

- specifičnost příčin: domácí násilí má zásadně jiné pohnutky a 

posilovače než běžné kriminální násilí, zjednodušeně agresor není 

kriminálník, nemá pocit, že by páchal nepravosti, nejlépe toto označuje 

výraz týrání partnera. 

 

     Problematické chování domácích útočníků nelze uspokojivě vysvětlit. Vnější 

stresy jako například nedostatek finančních prostředků nemusí hrát žádnou roli. 

S domácím násilím se lze setkat i u materiálně velmi dobře zajištěných rodin. 

Také provokace ze strany oběti nepřicházejí v úvahu. Jsou dokonce vyloučeny 

z podstaty věci samé, neboť oběť domácího násilí se vyznačuje tzv. extrémní 

laskavostí, tj. z násilnického partnera má strach a dělá vše proto, aby mu 

vyhověla a udržela co nejdéle klid. Zvláštní pozornost je věnována roli alkoholu. 

Je mu připisována role katalyzátoru, nikoli příčiny. Pachatelé domácího násilí se 

záměrně alkoholizují, neboť opilost může později posloužit ke změkčení jejich 

odpovědnosti za spáchané násilí. Později bude chování násilníka omlouváno či 

vysvětlováno alkoholickým opojením.  

 

 

10.2 Korespondující přestupky 

 

     Přestupek, který koresponduje s úmyslným trestným činem ublížení na zdraví 

podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, je přestupek proti občanskému soužití, 

jehož skutková podstata je upravena v ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

přestupcích). Dle této platné právní úpravy „se přestupku dopustí ten, kdo 

úmyslně naruší občanské soužití ……, drobným ublížením na zdraví…..“ 

 

     Objektem skutkové podstaty přestupku podle § 49 zákona o přestupcích je 

občanské soužití. Zájem společnosti na ochraně lidského zdraví je pak 

druhovým objektem (a to společně se zájmem na ochraně cti, práv 

národnostních menšin apod.).  
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     Zákon o přestupcích nedefinuje pojem ublížení na zdraví, proto pro vymezení 

tohoto pojmu je nutno vycházet z právní úpravy trestního práva. K odpovědnosti 

za tento přestupek je vždy třeba úmyslného zavinění. Na rozdíl od přestupku 

proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích 

(„přestupku se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví“), který lze 

spáchat pouze jednáním zaviněným z nedbalosti. Pokud by pachatel jinému 

ublížil na zdraví úmyslně, dopustil by se trestného činu ublížení na zdraví podle 

§ 146 odst. 1 trestního zákoníku. Jestliže by se jednalo pouze o drobné ublížení 

na zdraví (modřina, nevolnost, oděrky) s cílem narušit občanské soužití, kterého 

by se pachatel dopustil jednáním zaviněným úmyslně, jednalo by se o přestupek 

podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích. 

 

     K naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o 

přestupcích se předpokládá narušení občanského soužití hrubým jednáním. 

Příklady hrubého jednání, které jsou schopny narušit občanské soužití, stanovuje 

právě § 49, a patří mezi ně i méně závažné ublížení na zdraví.  

 

     Hranice mezi tímto přestupkem a trestným činem ublížení na zdraví spočívá 

nejenom ve stupni společenské škodlivosti, ale zejména ve způsobeném 

následku, respektive ve změně na hmotném předmětu útoku, kterým je člověk. 

Pro posouzení, zda se bude jednat o trestný čin či jen přestupek, bude třeba vzít 

v úvahu všechny významné skutečnosti, zejména jaká je povaha poruchy zdraví, 

jaká je intenzita poruchy zdraví, jaké tělesné nebo duševní funkce byly porušeny 

a po jak dlouhou dobu, jakým způsobem byl znesnadněn obvyklý způsob života 

poškozeného atd. Pokud bude mít správní orgán pochybnosti o tom, jestli 

úmyslné ublížení na zdraví je přestupkem nebo trestným činem, postoupí věc 

podle § 71 písm. a) zákona o přestupcích, s ohledem na negativní vymezení 

přestupku, státnímu zástupci nebo orgánu Policie ČR.
102

 Státní zástupce či 

policejní orgán následně posoudí, zda se v konkrétním případě jedná skutečně o 

trestný čin a má-li za to, že jde o podezření z trestného činu, jsou zahájeny 

úkony trestního řízení (státní zástupce dá policejnímu orgánu pokyn k zahájení 

úkonů trestního řízení).   

 

     Pokud byl přestupek podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích 

spáchaný mezi blízkými osobami, projednává se pouze na návrh postižené 

osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka.
103
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11. SPECIFIKA  TRESTNÍHO  ŘÍZENÍ  O  ÚMYSLNÝCH  

      TRESTNÝCH   ČINECH   UBLÍŽENÍ   NA   ZDRAVÍ   
 

11.1 Znalecký posudek 

 

     Otázku, zda jde v určitém případě o „lehkou“ či těžkou újmu na zdraví, 

případně o jaký konkrétní druh těžké újmy na zdraví  jde, řeší soud, a to zejména 

na základě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, příslušného odvětví. Ve 

znaleckém posudku znalec se pak znalec vyjadřuje zejména k tomu, po jakou 

dobu trvalo léčení zranění, jakým způsobem a jak dlouho omezovalo způsobené 

zranění poškozeného v běžném způsobu života, zda zranění zanechá trvalé 

následky apod. V jednodušších, jednoznačnějších  případech je orgány činnými 

v trestním řízení opatřováno odborné vyjádření z oboru zdravotnictví. 

 

     Znalecký posudek je cílem a výsledkem znaleckého zkoumání a vyjadřuje 

odborné názory znalce na posuzovanou věc v souvislostech, které lze ozřejmit v 

rámci znaleckého oboru. Znalci, který je pověřen zpracováním znaleckého 

posudku, orgány činné v trestním řízení poskytnou potřebná vysvětlení ze spisů, 

případně se znalci dovolí nahlédnout do spisu či zapůjčí se mu celý spis, což je 

běžnou praxí. Znalci se vymezí jeho úkoly formou otázek, a to v opatření o 

přibrání znalce dle ust. § 105 trestního řádu, tak, aby se znalec zabýval jen 

takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí. 

Znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky. 

 

     K dalším oprávněním znalce náleží možnost být přítomen při výslechu 

obviněného a svědků, možnost klást jim otázky vztahující se na předmět 

znaleckého vyšetřování. Znalec může rovněž navrhnout, aby byly jinými důkazy 

napřed objasněny okolnosti potřebné k podání posudku. Znalecký posudek je 

zpravidla zpracováván písemně. V posudku znalec uvede popis zkoumaného 

materiálu, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel, což je označováno 

jako nález, a dále uvede výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na 

tyto otázky, tedy jde o samotný posudek. Jedním ze základních atributů 

znaleckého posudku má být stručnost, současně také úplnost.  

 

     Znalecké posudky jsou ve většině případů opatřovány již v přípravném 

řízení, avšak v tomto stádiu řízení podáním posudku úloha znalce nekončí, 

jelikož znalec je často předvolán a vyslýchán před soudem. Zde může být znalci, 

který podal posudek pro státní orgán, předložen k vyjádření listinný důkaz - 

posudek podaný jiným znalcem pro obhajobu. 

 

     Znalecký posudek se podává jednak formou syntetickou, tedy nález vyústí do 

posudku. Jednak formou analytickou, což je případ, kdy se předložené závěry 

dovozují z nálezu. V obou případech se však posudek musí opírat o zjištění, 
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která jsou obsahem uvedeného nálezu. Nález je soubor podstatných znalostí o 

věci v době, kdy se posudek podává. Je dokladem toho, z čeho znalec při 

posuzování věci vycházel. Nález je mimořádně důležitý, zejména v případech, 

kdy je přistupováno k revizi prvotních znaleckých závěrů jiným znalcem nebo 

institucí. Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo 

neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení. Pokud to nevede k výsledku, 

přibere se znalec jiný. Je-li nález věrně zachycen, lze očekávat od revize 

sporných závěrů přínos a naopak. 

 

     Po podání znaleckého posudku mohou být v dalším průběhu přípravného 

řízení nebo již v řízení před soudem zjištěny další skutečnosti. Například po 

posouzení poruchy zdraví a kvalifikaci poranění v přípravném řízení, kdy 

zdravotní stav nebyl ještě ustálen, mohou nastat pozdní komplikace, zůstat 

následky, jež nebylo možno s jistotou předvídat, nebo dojde ke změně 

zdravotního stavu z jiných příčin. Jde-li o skutečnosti z hlediska znaleckého 

posouzení významné, musí být vzaty v úvahu a posudek případně doplněn. Z 

nálezu je však prokazatelné, že závěry, k nimž znalec došel v přípravném řízení, 

byly odpovídající tehdejším znalostem věci. 

 

     Soudně lékařská znalecká činnost je vzdálená jakékoli stereotypii. Příčinou 

toho není jen různorodost řešených úkolů při poměrně velkém rozsahu oboru, 

ale především rozmanitost podložená skutečností, že předmětem zkoumání je 

zejména lidský organismus se složitým vnitřním uspořádáním i komplikovanými 

vztahy se zevním prostředím. I posudek odrážející jen jednotlivé stránky 

skutečnosti může přispět k právnímu objasnění věci. 

 

     Posudková znalecká činnost, vedle bezprostředního společenského užitku, 

přináší též podněty pro vědeckou práci. Posudky podané ve složitých obtížných 

případech, zejména vědeckými ústavy a vysokými školami, nabývají hodnoty 

vědeckých kazuistických sdělení.
104

 

 

     V trestním řízení o úmyslných trestných činech ublížení na zdraví se ve 

většině případů přibírají znalci z oboru zdravotnictví a příslušných odvětví (dle 

charakteru způsobeného zranění, tedy např. z odvětví chirurgie, stomatologie, 

apod.) k objektivnímu posouzení způsobené újmy na zdraví a dalších 

souvisejících okolností, přičemž tento znalecký posudek je podstatným důkazem 

pro rozhodování orgánů činných v trestním řízení, jak již bylo shora uvedeno.  

 

     U trestných činů proti životu a zdraví se v některých případech uplatňuje i 

soudně znalecké psychologické zkoumání osobnosti pachatele, a to i tehdy, 

jestliže nejsou žádné pochybnosti o příčetnosti pachatele, ale povaha činu, 
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způsob jeho provedení a chování pachatele po činu nasvědčují, že odborné 

posouzení osobnosti pachatele je důležité pro úplné objasnění a dokazování ve 

věci. Rovněž u tohoto typu znaleckého zkoumání platí, že znalci - psychologovi 

nepřísluší vyjadřovat se k právní stránce věci. Z odborných závěrů znalce, např. 

ohledně pohnutek, které vyústily ve spáchání trestného činu, vyvozují orgány 

činné v trestním řízení důsledky pro právní posouzení věci, např. z hlediska 

polehčujících či přitěžujících okolností. V praxi se ustálil určitý okruh otázek či 

problémů, na které znalci - psychologové odpovídají nejčastěji.  

 

     Dle L. Čírtkové
105

 se znalci - psychologové zpravidla vyjadřují k 

následujícím odborným okruhům: 

 

- posuzování osobnosti pachatele, vzácněji i svědka či poškozeného, 

 

- posuzování kriminální motivace, event. přímo chování pachatele, 

 

- posuzování věrohodnosti pachatele a jeho výpovědi, 

 

- posuzování interpersonálních vazeb, vlivů prostřední na osobnost a její 

  chování a v případě skupinových deliktů i posuzování dynamiky  

  skupiny, 

 

- posuzování kriminálního vývoje osobnosti (společenské škodlivosti) a 

  s tím související posuzování možností resocializace. 

 

     V citované publikaci L. Čírtková dále uvádí, že je třeba obecně vycházet ze 

skutečnosti, že psycholog je v zásadě způsobilý objasňovat odborně okolnosti, 

týkající se subjektivní stránky trestného činu. Trestní zákoník ve zvláštní části, 

jakož i trestní řád obsahují řadu pojmů, jejichž kvalifikované posouzení, 

zejména v komplikovaných důkazně nejednoznačných případech, předpokládá 

odborné, tedy psychologické, poznatky, např. odborné posouzení, zda lze 

hovořit o určitém osobnostním založení, o stavu silného rozrušení, o využívání 

bezbrannosti a závislosti druhého, o svedení druhé osoby k nezákonné činnosti 

apod.      

 

11.2 Souhlas poškozeného 

 

     Pokud jde o úmyslné trestné činy ublížení na zdraví, v taxativně vymezeném 

výčtu deliktů, který je obsažen v ust. § 163 odst. 1 trestního řádu, je uveden 

trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 trestního zákoníku. Tedy trestní 

stíhání pro tento trestný čin proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, 
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vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2 

trestního řádu), lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze 

se souhlasem poškozeného. Ve smyslu uvedeného ustanovení (§ 100 odst. 2) je 

tedy takovým poškozeným obecně osoba pachateli blízká, konkrétně pak jeho 

příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner 

nebo druh anebo jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu 

by poškozený právem pociťoval jako újmu vlastní.  

 

     Výjimky z tohoto pravidla jsou pak upraveny v následujícím ustanovení, tj. v 

§ 163a trestního řádu. Tedy souhlasu poškozeného s trestním stíháním konkrétně 

pro trestný čin podle § 146 trestního zákoníku není třeba například tehdy, když 

z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané 

výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. Takové případy se v praxi 

vyskytují nikoli ojediněle, zejména jde-li o fyzické napadení mezi osobami 

žijícími ve společné domácnosti, kdy pachatel takto výhrůžně a nátlakově 

působí na oběť, která je na něm existenčně i citově závislá.  

 

     Trestný čin těžké ublížení na zdraví podle § 145 trestního zákoníku, jako 

zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3 trestního zákoníku) není zařazen 

v taxativním výčtu deliktů v ust. § 163 odst. 1 trestního řádu, tedy k trestnímu 

stíhání pachatele pro tento trestný čin není nutno souhlasu poškozeného, osoby 

blízké. Orgány činné v trestním řízení tak nejsou povinny u tohoto závažného 

trestného činu zjišťovat stanovisko poškozeného, blízké osoby, k tomu, zda 

souhlasí s trestním stíháním pachatele či nikoli.  

 

     Příbuzenský poměr a blízký vztah mezi pachatelem a poškozeným je 

v mnoha kauzách problematický. J. Jelínek
106

 aktuálně poukazuje na nedostatky 

současné právní úpravy ust. § 163 trestního řádu. Jednak uvádí, že výčet okruhu 

trestných činů zde uvedených je nahodilý a nepromyšlený, když obsahuje trestné 

činy s rozdílnou, často velmi vysokou mírou společenské závažnosti, zatímco 

mnohé nedbalostní trestné činy, často méně závažné, zde nejsou vůbec 

zastoupeny. Přitom zařazení nedbalostních trestných činů do uvedené skupiny 

deliktů by mělo být prioritní. Jednak považuje příbuzenský poměr mezi 

pachatelem a poškozeným jako podmínka možnosti poškozeného vyjádřit 

souhlas či nesouhlas s trestním stíháním za problematický. Za vhodné řešení 

považuje, kdyby u závažných úmyslných trestných činů byla poškozenému 

úplně znemožněna dispozice s trestním řízením a trestní stíhání méně závažných 

deliktů by bylo zavedeno jen na návrh oprávněné osoby, a to bez vazby na 

příbuzenský poměr mezi pachatelem a poškozeným.  Znamenalo by to 

přetvoření současného institutu, který představuje delikty stíhané se zmocněním 

poškozeného, na nový institut, který by měl podobu návrhových deliktů. 
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(Současný institut by mohl být zachován u některých méně závažných deliktů, u 

kterých by mohl být akceptován příbuzenský vztah.) Policejní orgán (resp. státní 

zástupce) by mohli trestní stíhání zahájit jen na návrh poškozeného. Jak je 

v citovaném článku dále uvedeno: “Pro orgány činné v trestním řízení je 

mnohdy frustrující pracovat na kauze s očekáváním, že poškozený může 

kdykoliv vzít zpět svůj souhlas s trestním stíháním, čímž přijde prakticky 

veškerá práce a hodiny vyšetřování vniveč.“ Z pozice státní zástupkyně mohu 

jednoznačně tento názor potvrdit, když tyto případy, kdy je dána závislost mezi 

pachatelem a obětí, nejsou vůbec ojedinělé.  

 

     V souvislosti se zde uváděnými skutečnostmi týkajícími se souhlasu 

poškozeného s trestním stíháním poukazuji na následující kapitolu, na kauzu 

popsanou pod bodem 8), která měla poměrně zajímavý vývoj. 
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12. KAZUISTIKA 

 

     Tato kapitola obsahuje vybrané trestní věci, s nimiž jsem se setkala v mé 

praxi státní zástupkyně a které považuji za zajímavé. V níže uvedených kauzách 

bylo jednání pachatele kvalifikováno mj. jako úmyslný trestný čin ublížení na 

zdraví, když byla způsobena „lehká“ újma na zdraví či těžká újma na zdraví, 

případně se jednalo o jednání ve stádiu pokusu, přičemž pachatelem byly v 

některých případech i osoby mladistvé, event. se jednalo o spolupachatelství. U 

níže uvedených vybraných kauz je popsána skutková věta z výrokové části 

obžaloby, poté následuje rozbor jednotlivých trestních věcí ve stádiu řízení před 

soudem s uvedením meritorního rozhodnutí. V jednom případě se jedná o věc, 

která byla vedena pouze v přípravném řízení, z procesních důvodů se nedostala 

do řízení před soudem, byla meritorně ukončena v přípravném řízení. Tato 

poslední kauza je zajímavá tím, že v daném případě nebyla orgány činnými 

v trestním řízení aplikována přiléhavá právní kvalifikace, která by odpovídala 

zjištěné důkazní situaci. 

 

     V praxi se v mnoha případech stává, že policejní orgán, který zahajuje úkony 

trestního řízení ve smyslu ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, nesprávně stanoví 

právní kvalifikaci v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, který mj. 

obsahuje popis skutkového děje, přičemž mu například nejsou známy všechny 

okolnosti daného jednání. Následně se v přípravném řízení zjišťují další 

okolnosti a shromažďují se další důkazy, na základě nichž je potom odůvodněno 

použití jiné právní kvalifikace. Jelikož těžiště dokazování pak spadá do řízení 

před soudem, jednotlivé složitější kauzy se pak důkazně vyvíjejí, přičemž soud 

na základě dalších zjištěných důkazů někdy aplikuje na žalovaná jednání jinou 

právní kvalifikaci, než jaká byla užita v obžalobě (či návrhu na potrestání), 

případně vydává i zprošťující rozsudky. Takto je tomu zejména v případech, kdy 

po provedeném dokazování má pochybnosti o tom, zda se skutek stal, případně 

zda ho spáchal obžalovaný apod. . Níže uvedené kauzy tedy spadají do skupiny 

trestních věcí, které se v průběhu daného trestního řízení postupně vyvíjely a 

měnila se u nich případně i právní kvalifikace.    

 

1) Pachatel R. D., nar. 1987, v nočních hodinách, v prostorách baru, za 

přítomnosti dalších návštěvníků, napadl poškozeného, nar. 1994, a to nejprve 

slovně, vulgárními výrazy, poté fyzicky, a to tak, že poškozeného, který seděl na 

barové židli, udeřil svým čelem jedenkrát do oblasti čela, na pravou stranu, poté 

ho strhl z barové židle na zem před barový pult a zde ležícího poškozeného, 

který ležel na boku a rukama si chránil obličej, opakovaně bil pěstmi obou 

rukou, a to do oblasti hlavy a horní poloviny těla a rovněž ho opakovaně kopal 

oběma nohama do dolní poloviny těla, následně poškozeného fyzicky napadl i 

mladistvý spolupachatel, ve vztahu k němuž bylo vedeno samostatné trestní 

řízení, který poškozeného opakovaně udeřil pěstmi do hlavy, poté se 
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poškozenému podařilo ze země vstát a utéct za bar, kde si dřepl čelem k vnitřní 

straně barového pultu a rukama si chránil hlavu, kam za ním pachatel R. D. 

vběhl a opět poškozeného opakovaně udeřil pěstmi do zadní části těla a hlavy, 

poté přiběhl i mladistvý spolupachatel, který poškozeného opakovaně bil pěstmi 

a kopal, zejména do oblasti horní poloviny těla a hlavy, následně mladistvý 

vytáhl z kalhot teleskopický obušek, kterým nejméně jednou udeřil poškozeného 

do levé části čela, v důsledku čehož začal poškozený na hlavě krvácet, poté se 

mu podařilo utéct z baru, přičemž uvedeným jednáním mu bylo způsobeno 

zranění v podobě tržně zhmožděné rány v levé čelně spánkové krajině hlavy, 1 

cm dlouhé, zlomeniny tzv. bodcovitého výběžku levé loketní kosti bez posunu 

úlomků, zhmoždění a otok horní třetiny levého předloktí, přičemž tato zranění si 

vyžádala ošetření na traumatologické ambulanci s dobou léčení 22 dní, kdy poté 

byla poškozenému sejmuta sádrová fixace z levého předloktí, přičemž po tuto 

dobu byl poškozený společně s bolestivostí omezen v běžném způsobu života, 

přičemž vzhledem k mechanismu útoku mohlo dojít ke způsobení těžkého, až 

život ohrožujícího zranění, a tohoto jednání se R. D. dopustil přesto, že byl v 

minulosti pravomocně uznán vinným mj. z přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 

1 trestního zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku a 

odsouzen k úhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody. 

 

     Popsané jednání bylo kvalifikováno jednak jako zvlášť závažný zločin těžké 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle 

§ 21 odst. 1 trestního zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 trestního 

zákoníku, jednak jako přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) 

trestního zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku.  

 

     Po provedeném dokazování v hlavním líčení okresní soud uznal pachatele R. 

D. vinným dle podané obžaloby a uložil mu úhrnný podmíněný trest odnětí 

svobody v trvání tří let se zkušební dobou v trvání tří let a šesti měsíců a rovněž 

nad pachatelem vyslovil dohled. V daném případě byl uložen ještě podmíněný 

trest odnětí svobody, neboť k předchozím dvěma pravomocným odsouzením 

pachatele nebylo možno přihlédnout a hodnotit je jako přitěžující okolnost. Při 

úvaze o trestu pak bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že obžalovaný se za své 

jednání poškozenému omluvil a zaplatil mu kompenzaci ve výši 5.000 Kč.  

 

     Rozsudek nalézacího soudu nenabyl právní moci, neboť byl napaden 

odvoláním ze strany pachatele R. D., který prostřednictvím obhájce (v daném 

případě se jednalo o nutnou obhajobu) zejména namítal, že nebylo prokázáno, že 

by svým chováním zapříčinil následek, kromě zranění, které ve skutečnosti 

poškozený utrpěl, a z toho důvodu považoval užitou právní kvalifikaci za 

přísnou. Ze strany obhajoby tedy bylo navrhováno, aby byl pachatel uznán 

vinným pouze z přečinu výtržnictví, když se nedopustil pokusu těžkého ublížení 

na zdraví. Odvolací soud pak odvolání zamítl, když námitky pachatele směřující 
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do výroku o vině zamítl jako nedůvodné. Jestliže pachatel tvrdil, že se na útoku 

sám aktivně nepodílel, že hlavním aktérem incidentu byl mladistvý 

spolupachatel, který poškozenému způsobil utrpěná zranění, tuto skutečnost 

odvolací soud kategoricky odmítl jako ve všech směrech zcela nepravdivou a 

nemající oporu v provedeném dokazování. Provedenými důkazy byla vina 

jednoznačně a bez pochybností prokázána. Rovněž uložený výchovný trest 

odnětí svobody při dolní hranici zákonné trestní sazby podmíněně odložený na 

střední až delší zkušební dobu odvolací soud vyhodnotil jako zákonný. 

 

     Pokud jde o charakter způsobeného zranění poškozeného, toto bylo 

objektivizováno ve znaleckém posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní 

lékařství, přičemž znalkyně při jeho zpracování vycházela jednak z výpovědí 

poškozeného, očitých svědků, jakož i z výpovědi pachatele, rovněž i z 

lékařských zpráv, které byly vyžádány se souhlasem poškozeného, tedy z 

důkazů, které byly opatřeny v přípravném řízení. Znalkyně ve svém znaleckém 

posudku mj. uvedla, že tzv. „čelo“, tedy útok čelem pachatele do oblasti čela 

oběti je nutné považovat za velmi rizikové, zdraví a dokonce i život ohrožující 

jednání. Pokud je útok vedený velkou razancí, např. proti překvapené, 

nepřipravené osobě, může jím dojít nejen k tzv. otřesu mozku s poruchou 

vědomí či k podvrtnutí krční páteře, ale i ke zlomeninám lebky se zhmožděním 

mozku či nitrolebním krvácením, tedy ke zranění, představujícím velmi 

závažnou poruchu zdraví postiženého, která by mohla vést i ke smrti. Stejně 

závažnou poruchu zdraví mohou přivodit i údery pěstí a kopy obutou nohou do 

oblasti hlavy či krku. Uvedený znalecký posudek byl v hlavním líčení se 

souhlasem stran přečten. Závěry tohoto znaleckého posudku pak byly 

rozhodující pro stanovenou právní kvalifikaci, tedy zvlášť závažný zločin těžké 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle 

§ 21 odst. 1 trestního zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 trestního 

zákoníku, neboť k jinému těžšímu následku nedošlo jen díky shodě okolností. 

Jednání pachatele evidentně směřovalo k tomu, aby poškozenému úmyslně 

ublížil takovým způsobem, který lze podřadit pod těžkou újmu na zdraví, jelikož 

je všeobecně známo, že údery do hlavy, eventuálně kopání nohou v botách 

mohou způsobit závažná zranění, čehož si musel být vědom i pachatel v tomto 

konkrétním případě.  

 

     Dále je třeba dodat, že během dokazování u hlavního líčení bylo rovněž 

zjištěno, že poškozený utrpěl i psychickou újmu v souvislosti s daným 

protiprávním jednáním, jelikož po předmětném napadení měl psychické 

problémy (měl úzkosti, bál se, že bude znovu napaden), proto krátce po 

incidentu vyhledal lékařskou pomoc, když opakovaně navštívil psychiatrickou 

ambulanci a byly mu předepsány léky, které užíval. Po aplikaci léků se jeho 

psychický stav zlepšil. Psychická újma v daném případě však nebyla 

objektivizována. K tomuto účelu soud nepřibral příslušného znalce ani si 
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nevyžádal odborné vyjádření z příslušného oboru. Lze konstatovat, že doplnění 

dokazování v tomto směru by bylo nadbytečné a další zjištěné skutečnosti by 

neměly vliv na stanovenou právní kvalifikaci.     

 

2) Mladistvý pachatel J. P., v nočních hodinách, v době konání veřejné 

diskotéky, bez zjevného důvodu, fyzicky napadl poškozeného, nar. 1987, tak, že 

ho udeřil levou rukou do obličeje a poté ho levou rukou silně strčil do pravého 

ramene, následkem čehož poškozený upadl na zem, přičemž se hlavou udeřil o 

kovovou nohu stolu, v důsledku čehož poškozený utrpěl otřes mozku, zlomeninu 

kloubního výběžku dolní čelisti vpravo, tržnou ránu na bradě, oděrku na zadní 

straně zápěstí vlevo a na vnitřní straně pravého loktu vpravo, přičemž toto 

zranění si vyžádalo prvotní ošetření na traumatologické ambulanci, následně byl 

po dobu dvou dnů hospitalizován v nemocnici na klinice ústní a čelistní 

chirurgie, přičemž celková doba léčení trvala pět týdnů, a vzhledem k tomu, že 

poškozenému byla přiložena mezičelistní fixace, byl po dobu deseti dnů omezen 

v obvyklém způsobu života nemožností přijímat tuhou stravu a otevírat ústa, 

rovněž byl omezen obtížností ústní hygieny a ztíženým dýcháním. 

 

     Uvedené jednání bylo obžalobou kvalifikováno jednak jako provinění 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, jednak jako provinění 

výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.    

 

     Příslušný soud pro mládež v daném případě nenařídil hlavní líčení a vydal 

trestní příkaz, jímž uznal obviněného (v době rozhodování soudu se jednalo již o 

zletilého pachatele, tudíž soud mohl tímto procesním způsobem postupovat) 

vinným dle podané obžaloby a odsoudil ho k úhrnnému trestnímu opatření 

odnětí svobody v trvání čtyř měsíců se zkušební dobou v trvání dvanácti měsíců. 

Trestní příkaz nenabyl právní moci, neboť obviněný si proti němu podal odpor 

(tj. řádný opravný prostředek). Následně tedy bylo soudem nařízeno hlavní 

líčení, v němž byly provedeny všechny navržené důkazy, tedy jednak výslechy 

poškozeného a dalších svědků, přítomných danému incidentu, jakož i výslechy 

svědků policistů, kteří zasahovali na místě činu bezprostředně po incidentu. 

Jednak byl proveden výslech znalce z oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie, 

který setrval na závěrech svého znaleckého posudku, zpracovaného v 

přípravném řízení, přičemž ze závěrů znaleckého posudku bylo možno 

konstatovat, že zranění poškozeného byla způsobena v přímé příčinné 

souvislosti s jednáním popsaným ve skutkové větě. Zranění narušilo obvyklý 

způsob života poškozeného po dobu pěti týdnů, přičemž po dva týdny 

poškozený nemohl přijímat tuhou stravu a otevírat ústa, následně toto mohl činit 

jen obtížně. Dále měl poškozený po dobu pěti týdnů obtížnou ústní hygienu a 

zpočátku ztížené dýchání. Dále soud zkonstatoval listinné důkazy, zejména 

protokol o ohledání místa činu s fotodokumentací, jakož i lékařské zprávy o 
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ošetření zranění poškozeného, které byly mj. podkladem pro zpracování 

uvedeného znaleckého posudku z oboru zdravotnictví. 

 

     Po provedeném dokazování byl nalézacím soudem vyhlášen rozsudek, jímž 

byl obžalovaný podle § 226 písm. c) trestního řádu zproštěn obžaloby, neboť 

nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný. Soud v odůvodnění 

svého rozhodnutí zejména uvedl, že po vyhodnocení provedených důkazů bylo v 

daném řízení zcela jednoznačně a bez pochybností prokázáno, že skutek 

popsaný ve výroku rozsudku se skutečně stal a že popsaným jednáním bylo 

poškozenému způsobeno ublížení na zdraví v intencích ustanovení § 146 odst. 1 

trestního zákoníku a tím, že byl poškozený napaden úderem pěstí na místě 

veřejnosti přístupném (tj. na diskotéce), byly naplněny v jednočinném souběhu s 

tímto trestným činem také znaky provinění výtržnictví podle § 358 odst. 1 

trestního zákoníku.  Po provedeném a vyčerpávajícím dokazování však nebylo 

možno dospět k jednoznačnému závěru o tom, že pachatelem daného skutku je 

právě mladistvý obžalovaný. Obžalovaný svou vinu po celé trestní řízení 

popíral, jeho bratr, vyslechnutý jako svědek, výpověď obžalovaného potvrdil. 

Další slyšení svědci pak jednoznačně neidentifikovali obžalovaného jako 

útočníka. Ve věci identifikace útočníka nadále přetrvávaly pochybnosti, které 

existovaly již v přípravném řízení a které se nepodařilo v hlavním líčení 

dokazováním odstranit, přičemž soud vyslechl všechny osoby, které byly v 

přípravném řízení policií zjištěny na místě činu a ztotožněny. V daném případě 

byly dány pochybnosti takového charakteru, že v souladu se zásadou „in dubio 

pro reo“ soud rozhodl uvedeným zprošťujícím výrokem, s nímž se bylo nutno 

vzhledem ke zjištěné důkazní situaci ztotožnit.    

 

3) Pachatel J. L., v nočních hodinách, v bytě, který obýval společně s jeho 

družkou, po předchozí partnerské rozepři tuto fyzicky napadl tak, že ji 

opakovaně silně udeřil pěstí do levé části hlavy, do obličejové části, čímž jí 

způsobil zlomeninu spodiny a vnitřní stěny levé očnice, tržnou ránu levého obočí 

s hematomem a odřeninu dolního levého víčka, přičemž tato zranění si vyžádala 

hospitalizaci v nemocnici na traumatologickém oddělení, následně na klinice 

ústní, čelistní a obličejové chirurgie po dobu dvou týdnů, kde podstoupila dvě 

operace pro zlomeninu očnice, čímž byla výrazně omezena v běžném způsobu 

života, přičemž po propuštění do domácí péče měla částečně dvojité vidění, 

které přetrvávalo minimálně jeden měsíc, docházela na rehabilitace a byla jí 

vystavena pracovní neschopnost, která trvala déle než šest týdnů, čímž byla 

spolu s bolestivostí hlavy, obličeje a oka omezena v běžném způsobu života. 

 

     Popsaný skutek byl při zahájení trestního stíhání kvalifikován jako zločin 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, následně byl v 

přípravném řízení překvalifikován a nadále posuzován jako zvlášť závažný 
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zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku. Tato 

kvalifikace byla užita i při podání obžaloby.  

 

     Soud prvního stupně provedl v hlavním líčení rozsáhlé dokazování, v rámci 

něhož byl vyslechnut i znalec z oboru zdravotnictví, odvětví všeobecné 

chirurgie, který v přípravném řízení zpracoval znalecký posudek, v němž se 

vyjádřil k charakteru způsobeného zranění poškozené osoby, mechanismu jeho 

vzniku, době léčení, jakož i dalším podstatným skutečnostem, přičemž zejména 

konstatoval, že, pokud jde o zlomeninu spodiny očnice, jednalo se o zranění 

těžké s nebezpečím trvalého následku v podobě diplopie (tj. dvojitého vidění), 

kdy obvyklá doba zhojení je tři týdny, poté následuje rehabilitace, která 

zpravidla upraví pohyblivost očí v průběhu dalších čtyř týdnů. Zlomenina 

spodiny a stěny očnice byla způsobena mechanickým násilím, tedy úderem, 

který zasáhl přímo oční kouli. Intenzita úderu do oční koule nemusela být příliš 

velká. Pravděpodobně šlo o zásah pěstí, který byl dostatečně intenzivní, aby 

způsobil hydraulický efekt na spodinu očnice a odřeninu dolního víčka. Tržná 

rána obočí s velkou pravděpodobností vznikla po razantním přímém úderu buď 

pěstí nebo hranou ruky. Nelze vyloučit ani pád a náraz obočím na tvrdou 

hranatou překážku. Zranění obočí vzniklo při jiném úderu než při tom, který 

způsobil zlomeninu spodiny očnice. Znalec dále uvedl, že verze poškozené se 

jeví jako velmi pravděpodobná. Naproti tomu výpověď pachatele, že si 

poškozená své zranění mohla způsobit sama, když v opilosti upadla na židli, 

není přijatelná. Znalec i u hlavního líčení v podstatě setrval na svých závěrech, 

kdy opětovně vyloučil možnost, že poškozená si zlomeninu očnice mohla 

způsobit sama pádem na dřevěnou stoličku, jak tvrdil pachatel. K námitce 

obžalovaného, že déletrvající porucha zdraví byla zapříčiněna i samotnou 

poškozenou a jejím nerespektováním rehabilitace, pak soud v odůvodnění 

konečného rozhodnutí uvedl, že pracovní neschopnost poškozené z důvodu 

potíží s okem trvala 57 dní, kdy po tuto dobu řádně podstupovala kontrolní 

vyšetření, následně nastoupila řádně rehabilitaci. Pokud až následně 

nerespektovala rehabilitaci a uváděla, že u ní přetrvávalo dvojité vidění, pak tato 

okolnost již nebyla pachateli kladena za vinu v podobě možného trvalého 

následku, tedy uváděného dvojitého vidění. Soud dále konstatoval, že ze 

způsobu jednání pachatele je zřejmé, že jednal přinejmenším v úmyslu 

nepřímém podle § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku, kdy vzhledem k 

průběhu útoku, tedy přímém úderu pěstí na oko poškozené, musel být srozuměn 

s tím, že poškozené může přivodit zranění, která budou klasifikována jako těžká 

újma na zdraví. Pachatel byl uznán vinným za zvlášť závažný zločin těžké 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku, tedy dle podané 

obžaloby, a za to byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 

tří roků a dvou měsíců.  
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     Vzhledem k tomu, že u pachatele bylo na základě znaleckého posudku z 

oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinická psychologie zjištěno, že trpí 

smíšenou poruchou osobnosti a dále byla zjištěna závislost na alkoholu a 

škodlivé užívání stimulací, konkrétně pervitinu, soud uložil dle doporučení 

znalce ochranné léčení psychiatrické v ambulantní formě, zejména proto, aby 

byl terapeuticky veden a své případné nežádoucí projevy chování mohl do 

budoucna korigovat, čímž by byla chráněna i společnost. Protialkoholní a 

protitoxikomanické ochranné léčení navrhováno nebylo, neboť vzhledem k 

nedostatku náhledu a motivace pachatele by bylo neúčelné. 

 

     Rozsudek soudu první instance byl napaden odvoláním obžalovaného, který 

vytýkal popis skutku, kdy rozporoval počet úderů, kterými měla být poškozená 

zraněna, vyjádřil se i k závěrům znalce, přičemž poukázal i na další okolnosti 

disharmonického soužití mezi ním a poškozenou s tím, že ho poškozená fyzicky 

napadala. Dle jeho názoru se skutek stal tak, že po předchozí rozepři, spočívající 

ve slovním vzájemném napadání dal obžalovaný poškozené jednu, nikoli 

intenzivní ránu pěstí, a to v úmyslu rozepři ukončit, přičemž rána dopadla na 

oblast levé oční koule, čímž došlo k fraktuře spodiny oční a rozvinutí následku v 

podobě diplopie, kdy tento následek měl dle lékařské vědy po včasné a řádné 

rehabilitaci do čtyř týdnů vymizet, a pouze v důsledku nespolupráce poškozené 

ve formě řádné rehabilitace nevymizel. Dle obžalovaného tak jinému způsobil 

újmu na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, neboť těžší následek dle 

odst. 3 uvedeného ustanovení nezpůsobil obžalovaný. Odvolací soud při 

projednání odvolání obžalovaného pak konstatoval, že žádné pochybení ze 

strany soudu prvního stupně neshledal. Zranění způsobená poškozené byla 

jednoznačně objektivizována jak lékařskými zprávami, tak i znaleckým 

posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví všeobecná chirurgie. Neztotožnil se s 

námitkami obžalovaného, že délku léčení a dvojité vidění si poškozená zavinila 

sama tím, že včas nenastoupila doporučenou rehabilitaci. Dle objektivních 

skutečností byla v daném případě doba léčení poškozené delší než šest týdnů. 

Dle názoru odvolacího soudu došlo ze strany obžalovaného ke způsobení těžké 

újmy na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku, přičemž obžalovaný 

nepochybně jednal v úmyslu přímém ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) trestního 

zákoníku, neboť útočil do levé části obličeje poškozené, konkrétně do prostoru 

oka a byl srozuměn s tím, že může těžkou újmu na zdraví způsobit. Odvolací 

soud pak ve svém rozhodnutí ponechal nezměněn výrok o vině, pokud jde o 

předmětný shora popsaný skutek, a obžalovaného nově odsoudil k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, který považoval za 

přiměřený a zákonný.  

 

     V uvedeném případě tedy jak prvoinstanční, tak odvolací soud zastávaly 

ohledně použité právní kvalifikace popsaného skutku stejný názor jako obžaloba 

s tím, že pachatel úmyslně způsobil poškozené těžkou újmu na zdraví 
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spočívající ve zlomenině spodiny levé očnice, kdy vzhledem k době léčení 

tohoto zranění se jednalo o delší dobu trvající poruchu zdraví ve smyslu ust. § 

122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku. Odvolací soud pak oproti nalézacímu 

soudu konstatoval, že pachatel v daném případě jednal v úmyslu přímém dle § 

15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Je třeba podotknout, že policejní orgán 

při zahájení trestního stíhání pachatele předmětné trestné jednání nesprávně 

kvalifikoval jako trestný čin, resp. zločin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 

3 trestního zákoníku, tedy nesprávně usoudil, že pachatel popsaným jednáním 

způsobil následek v podobě těžké újmy na zdraví z nedbalosti, ač bylo z 

charakteru a způsobu útoku zjevné, že jednal úmyslně, a to minimálně v úmyslu 

nepřímém. Ještě v přípravném řízení, před podáním obžaloby však policejní 

orgán vyrozuměl pachatele o změně právní kvalifikace, kdy předmětné jednání 

bylo kvalifikováno již jako zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví podle 

§ 145 odst. 1 trestního zákoníku, za což byl pak pravomocně odsouzen.     

 

4) Pachatelka L. S., ve večerních hodinách, v přístavku rodinného domu, kde 

žila společně se svým manželem, uchopila z dvouplotýnkového vařiče 

dvoulitrový hrnec s čerstvě vyškvařeným sádlem a pohybem zespoda nahoru 

přes pravý bok vylila část hrnce směrem na hlavu poškozeného, jejího manžela, 

který se nacházel po její pravé straně ve vzdálenosti asi jeden metr od osoby 

pachatelky, přičemž poškozený reflexivně zvedl pravou ruku a hlavou uhnul 

vlevo dolů, takže ho horká tekutina zasáhla pouze částečně na obnažené pravé 

části krku a z části na pravé straně hrudníku, načež poškozený vyběhl na dvůr, 

kde se snažil mobilním telefonem přivolat policii, avšak pachatelka vyběhla z 

přístavku za ním, v ruce držela kuchyňský nůž o délce čepele 13,5 cm v úrovni 

krku tak, že čepel směřovala dopředu, přičemž křičela, že poškozeného zabije, 

poté poškozený z obavy z dalšího útoku vyběhl před dům na ulici, přičemž v 

důsledku tohoto jednání poškozený utrpěl popáleninu II. stupně na krku vpravo 

o rozměrech 13 x 15 cm, tržné ranky na předloktí levé a pravé ruky o délce 6,5 a 

6 cm, a tato zranění si vyžádala pracovní neschopnost poškozeného v délce dva 

týdny a pouze náhodou nedošlo k zasažení oblasti očí, kdy bezprostředně hrozilo 

vážné poranění zejména pravého oka s trvalým poškozením zraku nebo až jeho 

ztrátou. 

 

     Popsané jednání bylo v obžalobě kvalifikováno jednak jako pokus zvlášť 

závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 trestního 

zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku, jednak jako přečin nebezpečného 

vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku. 

 

     V hlavním líčení bylo provedeno dokazování, v jehož průběhu byla 

vyslechnuta obžalovaná, poškozený a svědek, známý obou stran, který se 

zejména vyjádřil k problematickému soužití obžalované a poškozeného, tedy 

manželů, kdy byl svědkem agresivního chování poškozeného, který býval pod 
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vlivem alkoholu, vůči obžalované. Tento slyšený svědek pak nebyl osobně 

přítomen projednávanému jednání. Soud dále u hlavního líčení vyslechl znalce z 

oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie, specializace plastická chirurgie a 

popáleniny, který byl osobně přítomen výslechu poškozeného, přičemž znalec 

odkázal na závěry učiněné v jeho znaleckém posudku a tyto závěry doplnil v 

tom smyslu, že podle popisu mechanismu, jakým bylo horké sádlo nalito na tělo 

poškozeného, by sádlo zasáhlo krk, ale oči by zasaženy nebyly. Vzniklé zranění, 

tedy popálenina 2. stupně na šíji a zezadu na krku, se hojí obvykle 2 - 3 týdny, 

pacient má středně velké bolesti po dobu 5 - 7 dní, kdy musí omezit zátěž 

spočívající např. v přenášení těžkých břemen a dále po dobu 2 - 3 týdnů by se 

měl vyvarovat pobytu v prašném, horkém a vlhkém prostředí. V oblasti hygieny, 

oblékání a spaní takto zraněný člověk omezen není. Pokud by v důsledku 

předmětného jednání došlo horkým sádlem k zasažení ušního boltce, vznikla by 

popálenina 2. stupně. Avšak pokud by horké sádlo vteklo do zvukovodu, mohlo 

by dojít k poškození bubínku. V tomto případě by šlo o zranění středně těžké s 

průměrnou dobou léčení tři týdny. Mohla by vzniknout i trvalá nedoslýchavost. 

Dále znalec doplnil, že v uvedeném případě nedošlo k popálenině 3. stupně, 

která by mohla mít za následek odúmrtí části kožního krytu.  

 

     Jelikož dle názoru soudu bylo třeba vyšetřit duševní stav obžalované, byl v 

řízení před soudem přibrán znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a 

klinické psychologie, z jehož závěrů bylo zjištěno, že obžalovaná trpí smíšenou 

poruchou osobnosti s impulzivními rysy. Touto poruchou trpěla i v době činu a 

tato nepodstatně ovlivnila její rozpoznávací a ovládací schopnosti. V daném 

případě se jedná o celoživotní nastavení. Mentální produktivita může u 

obžalované kolísat v pásmu průměru až hlubokého podprůměru. Bylo dále 

konstatováno, že obžalovaná je schopna chápat smysl trestního řízení. Z 

uvedeného znaleckého posudku pak vyplývá, že obžalovaná byla v době činu 

zcela příčetná. Trpěla sice smíšenou poruchou osobnosti, ale její rozpoznávací a 

ovládací schopnosti nebyly v důsledku toho vymizelé. 

 

     Po provedeném dokazování soud prvního stupně vyhlásil odsuzující rozsudek 

(s úpravou skutkové věty tak, že „........přičemž v důsledku zranění poškozený 

utrpěl popáleninu II. stupně na krku vpravo o rozměrech 13 x 15 cm, toto 

zranění si vyžádalo pracovní neschopnost v délce dvou týdnů a pouze náhodou 

nedošlo k zasažení zvukovodu poškozeného, do něhož mohlo vyškvařené sádlo 

vtéct, kdy bezprostředně hrozilo vážné poranění zejména ušního bubínku s 

možnou trvalou nedoslýchavostí“), jímž uznal obžalovanou vinnou ze spáchání 

jednak pokusu zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 

odst. 1 trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku, jednak přečinu 

nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního 

zákoníku, za což ji odsoudil k úhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody v 

trvání tří roků se zkušební dobou v trvání tří roků. V odůvodnění tohoto 
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rozsudku soud mj. konstatoval, že obžalovaná tím, že polila horkým sádlem 

poškozeného, které ho zasáhlo zezadu krku a z části kolem pravého ucha a 

steklo na oblečení, mohlo vzniknout mnohem závažnější zranění v podobě 

poškození zvukovodu a bubínku pravého ucha s možnou trvalou 

nedoslýchavostí. Naplnila tak znaky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu 

těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu 

podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Dopustila se tedy jednání, které 

bezprostředně směřovalo k úmyslnému způsobení těžké újmy na zdraví jiného, a 

tohoto jednání se dopustila v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k jeho dokonání 

jen náhodou nedošlo. Těžkou újmou by v daném případě bylo poškození 

důležitého orgánu ve smyslu ust. § 122 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku. 

Vzhledem ke způsobu provedení se jednalo o úmyslné jednání a obžalovaná 

musela vědět, že pokud vylije rozškvařené sádlo na oblast hlavy poškozeného, 

může mu způsobit závažná zranění. V jednočinném souběhu s uvedeným 

trestným činem se obžalovaná dále dopustila přečinu nebezpečné vyhrožování 

podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku když jinému vyhrožovala 

takovým způsobem, že to mohlo vzbudit důvodnou obavu a čin spáchala se 

zbraní. Oproti obžalobě tedy soud v případě uvedeného trestného činu užil 

kvalifikovanou skutkovou podstatu, neboť konstatoval, že kuchyňský nůž s 

délkou čepele 13,5 cm je zbraní způsobilou k ublížení na životě či zdraví jiného. 

 

     Odsuzující rozsudek nenabyl právní moci, neboť byl napaden odvoláním 

obžalované. Odvolací soud tomuto odvolání vyhověl, zrušil napadený rozsudek 

a vrátil věc soudu I. stupně s tím, aby ve věci učinil nové rozhodnutí, neboť se 

dostatečně nevypořádal s obhajobou obžalované, v rámci níž uvedla, že 

poškozený ji v opilosti napadal a vyhrožoval jí, takže hrnec vzala na svou 

obranu a poškozený ho na sebe šťouchl. Odvolací soud nestvrdil stanovisko 

soudu I. stupně, pokud dospěl k závěru o zcela věrohodné výpovědi 

poškozeného jako stěžejního důkazu. Uložil tedy prvoinstančnímu soudu, aby 

opětovně vyslechl jak obžalovanou, tak poškozeného, případně zvážil provedení 

konfrontace, a to za účasti znalce z oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie, 

specializace plastická chirurgie a popáleniny, který by měl reagovat na nově 

vzniklou důkazní situaci a event. přizpůsobit své závěry do co mechanismu 

vzniku zranění poškozeného.  

 

     Po doplněném dokazování pak soud prvního stupně rozhodl tak, že 

obžalovanou zprostil obžaloby podle § 226 písm. b) trestního řádu, neboť dospěl 

k závěru, že v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Po 

vyhodnocení důkazní situace, kdy v rámci doplněného dokazování byli opětovně 

vyslechnuti obžalovaná a poškozený a byl zpracován doplňující znalecký 

posudek znalce z oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie, specializace plastická 

chirurgie a popáleniny, soud v odůvodnění zprošťujícího rozhodnutí soud 

konstatoval, že obhajoba obžalované nebyla vyvrácena. Naopak lékařskou 
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zprávou (čtena jako listinný důkaz) bylo objektivizováno, že utrpěla 

pohmožděniny nosu poté, co byla poškozeným opakovaně udeřena do obličeje. 

Poškozený toto napadení obžalované popřel a tvrdil že, to byl on, koho 

obžalovaná napadala a on se jen bránil. Výpověď poškozeného tedy soud 

vyhodnotil jako nepravdivou. Znalec v doplněném znaleckém posudku pak na 

základě nově zjištěných skutečností určil jiný způsob mechanismu vzniku 

zranění poškozeného, přičemž konstatoval, že tímto mechanismem nemohlo 

dojít při polití sádlem k závažnějšímu následku jako je poškození zraku či 

sluchu. Nelze tedy vyloučit, že obžalovaná se skutečně poškozenému bránila a 

na obranu vzala do úrovně prsou hrnec s horkým sádlem a poškozený, který na 

obžalovanou dále útočil, jí hrnec z rukou zespoda směrem nahoru vyrazil a když 

se od hrnce odvracel, sádlo se vylilo na pravou stranu jeho krku a na záda. Ze 

strany obžalované tedy nešlo o úmysl způsobit újmu na zdraví. Obžalovaná ani 

neměla v úmyslu vyhrožovat poškozenému, když i v tomto směru se soud 

přiklonil k její výpovědi, kterou vyhodnotil na rozdíl od výpovědi poškozeného 

jako věrohodnou. V daném případě pak bylo prokázáno, že poškozený byl v 

době incidentu pod vlivem alkoholu, kdy mu bylo naměřeno 1,6 promile 

alkoholu v dechu. Výpověď obžalované, její obhajoba, pak nebyla provedeným 

dokazováním vyvrácena a v rámci zásady „in dubio pro reo“ dospěl soud k 

závěru, že obžalovaná se pouze přiměřeně bránila agresivnímu útoku 

poškozeného, který byl opilý. Nebylo tedy prokázáno, že žalovaný skutek je 

trestný činem, neboť absentoval úmysl obžalované způsobit jinému újmu na 

zdraví. Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, kdy došlo ke změně důkazní 

situace, byl ze strany obžaloby uvedený zprošťující rozsudek akceptován jako 

zákonný a dostatečně odůvodněný.            

 

5) Mladistvý pachatel J. N., v odpoledních hodinách, na chodbě budovy střední 

školy, v době školního vyučování, před spolužáky, pro předchozím udělení 

kázeňského trestu, dvakrát udeřil pěstí do obličeje svého učitele, v důsledku 

čehož poškozený upadl na zem, kde ho nejméně dvakrát kopl do oblasti žeber, 

čímž mu způsobil otřes mozku lehkého stupně, pohmoždění měkkých tkání kolem 

levého oka, zlomeninu sedmého žebra vpravo, zhmožděnou ránu horního a 

dolního rtu vlevo, pro které musel být poškozený hospitalizován v nemocnici po 

dobu čtyř dní, poté byl omezen klidovým režimem, bolestmi hlavy a bolestí 

hrudní stěny, která byla intenzivní při nádechu, zakašlání, pohybu horní 

končetinou a ovlivňovala fyzickou činnost poškozeného po dobu tří týdnů. 

 

     Předmětné jednání bylo při podání obžaloby kvalifikováno jako jednočinný 

souběh provinění ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku a 

provinění výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.  

 

     Soud v hlavním líčení provedl všechny důkazy, které byly navrženy v 

obžalobě, tedy zejména byli vyslechnuti obžalovaný, poškozený a další svědci, 
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kteří byli incidentu přítomni. Soud osobně vyslechl i znalce z oboru 

zdravotnictví, odvětví chirurgie, který v přípravném řízení zpracoval znalecký 

posudek, v němž byl zejména posouzen charakter způsobeného zranění, 

vymezena doba léčení a omezení poškozeného v běžném způsobu života. Znalec 

u hlavního líčení setrval na svých závěrech, které učinil ve znaleckém posudku, 

a dále doplnil, že při rentgenologickém vyšetření poškozeného lékař vyslovil 

podezření na zlomeninu 5. až 9. žebra vpravo. K tomu, aby došlo ke zranění pěti 

žeber v jedné čáře, by musel být mechanismus silného plošného násilí. Při 

zjištěném mechanismu, tedy kopnutí poškozeného 2 x do oblasti žeber, by 

znalec považoval vznik zranění v podobě zlomení dalších žeber za méně 

pravděpodobný. Znalec se rovněž vyjádřil k výpovědi poškozeného, kterou 

učinil u hlavního líčení, když poškozený uvedl, že je nadále v pracovní 

neschopnosti, protože měl v důsledku fyzického napadení ze strany svého žáka, 

obžalovaného, psychické potíže, navštěvoval ambulantně psychiatrii. Dle znalce 

je velmi pravděpodobné, že by se mohlo jednat o postkomoční syndrom, tedy 

soubor potíží, které vznikají po otřesu mozku nebo soubor potíží, které vznikají 

jako následek prožitého stresu. Zde však zřejmě nejde o přímý důsledek 

fyzického napadení,  jedná se o psychosomatické potíže. K otázce psychického 

stavu poškozeného by se však musel vyjádřit znalec z oboru zdravotnictví, 

odvětví psychiatrie. 

 

     Vzhledem k výpovědi poškozeného, který uváděl psychické potíže, jež mu 

měly být způsobeny v souvislosti s jeho fyzickým napadením ze strany 

obžalovaného, bylo ze strany obžaloby v rámci dalších důkazních návrhů dáno 

soudu na zvážení přibrání znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie ke 

zkoumání duševního stavu poškozeného a zjištění, zda v důsledku žalovaného 

jednání poškozený případně utrpěl i psychickou újmu. Návrh na doplnění 

dokazování byl soudem zamítnut a dokazování bylo prohlášeno za skončené.      

 

     Jelikož provedeným dokazováním bylo jednoznačně prokázáno, že 

obžalovaný se uvedeného jednání dopustil způsobem, který byl popsán v 

obžalobě, přičemž svou vinu od počátku doznával, byl soudem pro mládež 

uznán vinným z žalovaného jednání a odsouzen k úhrnnému podmíněnému 

trestnímu opatření odnětí svobody v trvání pěti měsíců se zkušební dobou v 

trvání jednoho roku. V odůvodnění rozsudku se soud mj. vyjádřil ke zranění 

poškozeného a v souvislosti s tím i ke skutečnosti, která vyšla najevo u hlavního 

líčení výslechem poškozeného, tedy způsobení případné psychické újmy, 

přičemž uvedl, že v daném případě nejde o psychiatrickou diagnózu, ale spíše o 

psychologické potíže spojené s přímým dějem jako nepřímý následek obavy z 

návratu do zaměstnání, kde k události došlo, navíc ze strany žáka. Soud je toho 

názoru, že není nutno tuto situaci blíže objasňovat znalcem psychiatrem či 

psychologem, nejde o přímý následek úrazového děje, ale následnou obavu z 

návratu do zaměstnání, navíc návštěvy na psychiatrii nebyly nijak intenzivní, 
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probíhaly po déle než dvou měsících. Současné potíže poškozeného jsou tedy 

psychosomatického rázu. Dobu fyzického zranění soud posuzoval na tři až čtyři 

týdny. Následek v podobě fyzické újmy zde byl mírně vyšší než předpokládaný 

v § 146 odst. 1 trestního zákoníku, útok byl celkem výrazně násilný a trvající, 

pravděpodobně si ho obžalovaný promýšlel a připravoval, když o tom mluvil ve 

třídě, čekal na chodbě místo toho, aby odešel domů. U poškozeného přetrvává 

pracovní neschopnost, ale ne již z důvodu somatického onemocnění (zranění 

způsobeného poškozeným), ale z důvodu tzv. psychosomatických potíží. Sám 

poškozený neuváděl nějaké výrazné trauma z prožité události, ale obavu z 

návratu do zaměstnání, což je jiný následek. Obžalovaný jednal v úmyslu 

přímém, musel být srozuměn s tím, že údery pěstí do obličeje a kopáním do 

ležícího poškozeného mu může způsobit újmu na zdraví. 

 

     Jelikož se všichni účastníci řízení ztotožnili s vyhlášeným odsuzujícím 

rozsudkem, nebylo podáno odvolání žádnou ze zúčastněných stran, uvedené 

rozhodnutí nabylo právní moci.    

 

6) Pachatel J. B., ve večerních hodinách, na veřejné městské komunikaci nasedl 

do osobního motorového vozidla, které měl zapůjčené od své družky, zde 

poškozené F. J., rozjel se směrem k ní, přičemž úmyslně najel na chodník, kde 

poškozená stála, načež poškozená uskočila, tudíž ke střetu s vozidlem nedošlo, a 

poté, když přešla na protější chodník, opětovně přední částí uvedeného vozidla 

najel směrem k poškozené, jíž se podařilo opět uskočit, tudíž se střetu s vozidlem 

vyhnula a nebylo jí tak způsobeno žádné zranění. 

 

     Popsané jednání bylo v návrhu na potrestání kvalifikováno jako přečin 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle 

§ 21 odst. 1 trestního zákoníku. 

 

     V průběhu hlavního líčení byl vyslechnut obžalovaný, poškozená, dále 

svědci, kteří měli být přítomni uvedenému incidentu, rovněž i svědek, kterého 

navrhla u hlavního líčení vyslechnout poškozená, jakož i listinné důkazy 

uvedené v návrhu na potrestání, tedy zejména šlo o smlouvu o výpůjčce 

předmětného osobního automobilu uzavřenou mezi poškozenou na straně 

půjčitele a obžalovaným na straně vypůjčitele, z níž soud zjistil, že poškozená 

přenechala obžalovanému za účelem užívání na uvedenou dobu bezplatně 

automobil, který měl být užit ke spáchání projednávaného skutku. Soud rovněž 

konstatoval zprávu policie, kterou si sám vyžádal a jejímž obsahem bylo sdělení, 

že policii nebylo v předmětný den učiněno oznámení týkající se najíždění 

vozidla na osobu. Obžalovaný v řízení před soudem popřel, že by se uvedeného 

jednání dopustil, přičemž vypověděl, že s vozidlem nejprve stál podél chodníku, 

následně jen popojížděl dopředu, když chtěl odjet pryč. Uvedl, že se necítí být 

vinen. Naproti tomu poškozená vypověděla, že k najíždění vozidlem na její 
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osobu ze strany obžalovaného došlo, byli mu přítomni slyšení svědci, dále 

neznámá žena incident sledovala z okna a poté ho oznámila na policii. Svědci, 

kteří byli přítomni na místě činu, pak shodně uvedli, že najíždění obžalovaného 

autem na poškozenou neviděli, slyšeli jen slovní rozepři mezi obžalovaným a 

poškozenou. Pokud jde o neznámou ženu, která měla konflikt sledovat z okna 

svého bytu, pak bylo zjištěno ze shora uvedené policejní zprávy, že nebylo 

předmětný den učiněno žádné oznámení o najíždění vozidla na osobu.  

 

     Proti sobě tedy stojí tvrzení poškozené o tom, že skutek se stal tak, jak bylo 

popsáno v návrhu na potrestání, tedy že obžalovaný po slovní rozepři na ni 

najížděl vozidlem nejméně ve dvou případech, a tvrzení obžalovaného, že se 

s vozidlem pouze rozjel dopředu z důvodu, že chtěl odjet. Tvrzení obžalovaného 

bylo podpořeno výpověďmi slyšených svědků, na místě přítomných, přičemž 

soudem nebylo zjištěno jejich případné ovlivňování ze strany obžalovaného. 

Dále pak skutečností, že oznamovatelka, která uvedeného dne kontaktovala 

policii s tím, že před domem došlo k hádce muže a ženy, neslyšela žádné zvuky 

rozjíždějícího se vozidla. Výpověď poškozené byla naopak podpořena pouze 

svědeckou výpovědí bratra poškozené, v jehož případě se však jedná, na rozdíl 

od ostatních slyšených svědků, kteří situaci přímo pozorovali, pouze o svědectví 

z doslechu, kdy se o projednávaném incidentu svědek dozvěděl od poškozené.  

 

    Soud po provedeném úplném dokazování dospěl k závěru, že je nutno 

obžalovaného v souladu se zásadou „in dubio pro reo“ zprostit návrhu na 

potrestání státního zástupce, a to podle ust. § 226 písm. a) trestního řádu, neboť 

nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byl obžalovaný stíhán. Jelikož 

uvedený procesní postup soudu odpovídal zjištěné důkazní situaci, přičemž byly 

vyčerpány všechny v úvahu připadající důkazy, žalobce se ztotožnil s uvedeným 

rozhodnutím, neboť bylo zákonné a náležitě odůvodněné. Obžalovaný 

pochopitelně rozsudek rovněž přijal. Také poškozená, která si ponechala lhůtu 

k případnému podání odvolání, se nakonec se zprošťujícím rozsudkem 

ztotožnila, resp. nepodala opravný prostředek, tudíž rozhodnutí nabylo právní 

moci.  

 

7) Pachatel P. N. v dopoledních hodinách, ve společně obývaném bytě 

v podnapilém stavu po vzájemné předchozí slovní rozepři, kdy vulgárně nadával 

své družce, tedy poškozené, tuto následně fyzicky napadl tak, že jí třikrát škubnul 

hlavou dozadu, dal jí ránu do zad, poté jí hlavou praštil o stůl, udeřil pěstí a 

kopl do obličeje, čímž poškozené způsobil zranění v podobě zhmoždění obličeje, 

povrchní poranění nosu a podezření na prasklinu nosních kostí, přičemž toto 

zranění si vyžádalo jednorázové lékařské ošetření s následnou dobou léčení do 

sedmi dní bez omezení v běžném způsobu života, kdy tak pouze shodou náhod 

nedošlo k těžšímu následku. 
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     Uvedené jednání bylo při zahájení trestního stíhání kvalifikováno jako pokus 

přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 146 odst. 1 

trestního zákoníku. Je třeba uvést, že v tomto případě je zřejmé, že zde byla 

právní kvalifikace stanovena nesprávně. Takto popsaný skutek měl být 

kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví podle 

§ 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního zákoníku.  

 

     Ve vybraném případě byla věc meritorně skončena již v přípravném řízení, a 

to postupem podle ust. § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu ve spojení s ust. § 

11 odst. 1 písm. k) trestního řádu, tedy zastavením trestního stíhání státním 

zástupcem, jelikož trestní stíhání bylo nepřípustné, neboť poškozená vzala zpět 

souhlas s trestním stíháním pachatele, tedy svého druha a otce jejich společného 

nezletilého dítěte. Jelikož na daný skutek byla užita právní kvalifikace podle § 

146 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního 

zákoníku, přičemž tento trestný čin je návrhovým deliktem, tedy je uveden 

v obligatorním výčtu těchto deliktů v ust. § 163 odst. 1 trestního řádu, podléhá 

dispozici poškozené se souhlasem k trestnímu stíhání pachatele. Kdyby byl daný 

skutek posouzen správně, tedy jako pokus zvlášť závažného zločinu těžké 

ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 145 odst. 1 trestního 

zákoníku, poškozená by nedisponovala možností dát či vzít zpět souhlas 

s trestním stíháním pachatele, jelikož tento trestný čin není uveden v § 163 odst. 

1 trestního řádu. Nemohlo by tedy dojít k zastavení trestního stíhání z výše 

uvedených důvodů.  

 

     V dané věci bylo závažným pochybením i to, že nebyl přibrán znalec z oboru 

zdravotnictví, odvětví soudního lékařství k vypracování znaleckého posudku, 

jakožto důležitého důkazu, kterým by bylo možno objektivně posoudit zranění 

poškozené vzniklé v důsledku jednání pachatele, mechanismus jeho vzniku, 

příčinnou souvislost zranění poškozené s daným protiprávním jednáním a 

rovněž tak by se znalec mohl vyjádřit k tomu, k jakým případným mnohem 

vážnějším zraněním mohlo u poškozené dojít. Policejní orgán si vyžádal pouze 

lékařské zprávy a odborné vyjádření, které však nebylo dostatečně kvalitní, 

jelikož příslušný lékař neuvedl skutečnost, jaká případná zranění mohla daným 

jednáním vzniknout, rovněž chybně popsal vznik reálných zranění poškozené.    

 

     Pokud jde o právní kvalifikaci, v tomto případě bylo v průběhu vyšetřování 

policejním orgánem zjištěno, že pachatel již v minulosti, tj. v předchozích 

několika letech společného soužití s poškozenou, tuto slovně i fyzicky 

opakovaně napadal, přičemž se jednalo o útoky větší intenzity (např. 

vyhrožování zabitím, vyražení zubů, škrcení). Rovněž bylo zjištěno, že pachatel 

byl i vykázán ze společného obydlí, jelikož v důsledku slovního vyhrožování a 

fyzických útoků měla poškozená obavy o svůj život i o život jejich nezletilého 

dítěte a byla nucena s dítětem utéct ze společně obývaného bytu, přičemž se 
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jednalo o vykázání realizované podle zákona o Policii ČR. Zjištěné skutečnosti 

pak zakládaly důvodné podezření na probíhající domácí násilí a poslední, tedy 

předmětný útok, měl být vyhodnocen jako dílčí jednání trvajícího trestného činu 

týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku.  Pro 

doplnění lze zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu
107

, v němž se k tomuto 

trestnému činu uvádí, že je pro tento delikt „typické jeho souvislé páchání 

nerozpadající se do dílčích útoků, neboť právě tak je založen znak týrání ve výše 

vymezeném smyslu. Právě v celistvém, na dílčí skutky nedělitelném, souhrnu 

zdánlivě samostatných jednání pachatele trvajícím nikoli po nepatrně krátkou 

dobu, tkví jádro věci. K tomu je třeba doplnit, že týrání vlastně představuje 

vyvolání a udržování stavu vnímaného poškozeným jako v zásadě setrvalý stav 

negativních pocitů, vnitřní nepohody a obav, byť tento stav může být vyvolán 

dílčími konkrétními jednáními pachatele udržujícími či prodlužujícími tento 

setrvalý stav, a to až do okamžiku jeho ukončení.“  

 

8) Pachatel M. H.  

a) v odpoledních hodinách, v místě svého bydliště, po požití alkoholu, po 

předchozím slovním napadení fyzicky napadl svou přítelkyni R. N., tak, že ji bil 

pěstmi a dlaněmi do ramen a oblasti hlavy, v důsledku čehož jí tekla krev z úst, 

následně ji udeřil lahví do pravého kotníku a poté jí dal tzv. facku velké 

intenzity, kdy došlo k roztržení rtu, 

b) v odpoledních hodinách následujícího dne, opět v místě svého bydliště, po 

požití alkoholu, po předchozím slovním napadení fyzicky napadl svou přítelkyni 

R. N., tak že ji bil pěstmi do oblasti hlavy, poté ji strčil proti zdi, kdy se udeřila 

do hlavy a bylo jí způsobeno krvácející zranění na hlavě, přičemž v důsledku 

popsaného jednání poškozená utrpěla tržnou ránu horního rtu, zhmoždění hlavy, 

zhmoždění pravé paže, odlomení kostního fragmentu z oblasti zevního kotníku 

vpravo, přičemž toto zranění si vyžádalo léčení po dobu 5 týdnů. 

 

     Popsané jednání bylo v usnesení o zahájení trestního stíhání kvalifikováno 

jako pokračující přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního 

zákoníku. 

 

     Po provedeném vyšetřování, v rámci něhož bylo zranění poškozené 

objektivizováno znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie, 

přičemž z jeho závěrů bylo zřejmé, že toto zranění vzniklo v přímé příčinné 

souvislosti s jednáním obviněného a znalcem bylo hodnoceno jako lehké, bylo 

trestní stíhání zastaveno usnesením státního zástupce podle § 172 odst. 1) písm. 

d) trestního řádu s použitím ust. § 11 odst. 1 písm. i)
108

 trestního řádu z důvodu 

                                                 
107

 Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, č. j. 15 Tdo 887/2014 
108

 Pozn. V době rozhodování ve věci platila starší právní úprava trestního řádu, tj. nepřípustnost trestního stíhání  

     z důvodu odepření souhlasu s trestním stíhání pachatele ze strany poškozeného – osoby blízké, upravoval §11 

     odst. 1 písm. i) trestního řádu. Dle aktuální právní úpravy jde o písm. k) odst. 11 trestního řádu.  
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nepřípustnosti,  jelikož trestní stíhání bylo podmíněno souhlasem poškozené a 

souhlas nebyl dán. Vztah mezi poškozenou a obviněným byl vyhodnocen jako 

vztah mezi osobami blízkými, konkrétně jako druhovský poměr, neboť bylo 

v průběhu vyšetřování zjištěno, že v době činu spolu žili ve společné domácnosti 

jako druh a družka, i nadále se spolu stýkají a mají k sobě blízký vztah. 

Poškozená po poučení mj. podle § 163 trestního řádu pak v procesním postavení 

svědka zejména uvedla, že obviněného považuje za osobu blízkou, jde o jejího 

přítele, záleží jí na něm, přičemž jeho újmu by pociťovala jako újmu vlastní, 

tudíž nedala souhlas s jeho trestním stíháním.  

 

     Uvedené rozhodnutí o zastavení trestního stíhání bylo následně podrobeno 

přezkumu nejvyššího státního zástupce a usnesením podle § 174a odst. 1 

trestního řádu bylo zrušeno jako nezákonné. Dle názoru nejvyššího státního 

zástupce v uvedené věci nebylo náležitě prokázáno, zda v době, kdy bylo 

vedeno trestní řízení, byly splněny zákonné podmínky pro odepření souhlasu 

poškozené s trestním stíháním pro přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 

trestního zákoníku. Stávající důkazní situace pak neumožňovala orgánům 

činným v trestním řízení správně rozhodnout o otázce, zda poškozená je 

oprávněna disponovat s trestním řízením i z jiného důvodu. Kromě existence 

vztahu vymezeného v § 100 odst. 2 trestního řádu, by se muselo jednat o trestný 

čin, na který se vztahuje dispoziční právo poškozené. Takové trestné činy jsou 

taxativně vymezeny v § 163 odst. 1 trestního řádu a je mezi nimi i trestný čin 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku. V daném případě však 

byla právní kvalifikace uvedeného skutku stanovena nesprávně. Popsaným 

mechanismem, zejména fyzickým útokem směřujícím proti hlavě poškozené 

totiž hrozil vznik těžké újmy na zdraví a obviněný si musel být vědom toho, že 

opakovanými údery ruky sevřené v pěst, vedené střední až velkou intenzitou 

s nápřahem (jak vyplývá ze zjištěné důkazní situace) do obličeje i dalších částí 

hlavy poškozené, jakož i přímým úderem pomocí skleněné láhve do kotníku 

poškozené, mohl způsobit mnohem závažnější poranění. K rozsáhlejším 

zraněním poškozené nedošlo zřejmě jen díky shodě okolností. Nejvyšším 

státním zástupcem bylo tak konstatováno, že pokud by byl pečlivě hodnocen 

znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie, ve spojitosti 

s dalšími důkazy, dospělo by se k závěru, že jednání obviněného je třeba 

kvalifikovat jako pokus zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví podle 

§ 21 odst. 1 k § 145 odst. 1 trestního zákoníku. V předmětné věci tak dle názoru 

nejvyššího státního zástupce nebyly dány důvody k zastavení trestního stíhání a 

věc tak byla vrácena do stádia přípravného řízení. Státnímu zástupci příslušného 

okresního státního zastupitelství současně bylo ze strany nejvyššího státního 

zástupce uloženo, aby v rámci dozoru nad vyšetřováním dal pokyny ke změně 

právní kvalifikace, tj., aby obviněný byl upozorněn na změnu právní kvalifikace 

tak, že nadále bude jeho jednání posuzováno jako pokus zvlášť závažného 

zločinu těžké ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 k § 145 odst. 1 trestního 
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zákoníku a aby byl rovněž poučen o důvodech nutné obhajoby. Dále aby byl 

obviněný opětovně vyslechnut v přítomnosti svého obhájce a aby byly 

provedeny další potřebné důkazy, na základě nichž by bylo možno učinit 

odpovídající a náležitě odůvodněné skutkové a právní závěry. 

 

     Poté, co bylo ve věci provedeno došetření dle pokynů nejvyššího státního 

zástupce ve smyslu ust. § 174a odst. 3 trestního řádu, byla podána obžaloba, kde 

bylo jednání obviněného popsáno následujícím způsobem. 

Pachatel M. H.  

a)v odpoledních hodinách, v místě svého bydliště, po požití většího množství 

alkoholu, nejprve slovně a poté i fyzicky napadl svou přítelkyni R. N. tak, že ji 

bil opakovaně se střední až velkou intenzitou pěstmi a otevřenými dlaněmi do 

ramen a oblasti hlavy, zejména obličeje, následkem čehož poškozené tekla z úst 

krev, také ji udeřil lahví do pravého kotníku a ve svém ataku vůči poškozené 

ustal až poté, co ji fackou velké intenzity roztrhl ret a této z něho výrazněji tekla 

krev, 

b)v odpoledních hodinách, opět ve svém bydlišti, ve stavu alkoholové intoxikace, 

opětovně slovně a i fyzicky napadl surovým způsobem přítelkyni R. N., kterou se 

střední až velkou intenzitou bil pěstmi a otevřenými dlaněmi, zejména do oblasti 

hlavy a následně ji silou odstrčil proti zdi, až se udeřila do hlavy a utrpěla na 

hlavě krvácející zranění, 

kdy tak poškozené uvedenými napadeními sice způsobil lehká zranění, konkrétně 

tržnou ránu horního rtu, zhmoždění hlavy s krevní podlitinou a otokem kolem 

obou očnic, zhmoždění pravé paže s dvěma krevními podlitinami a odlomení 

kostního fragmentu z oblasti zevního kotníku vpravo, která si vyžádala ošetření 

na traumatologické ambulanci s následnou celkovou dobou léčení po dobu 5 – 6 

týdnů, z čehož byla po dobu prvních deseti dní omezena v obvyklém způsobu 

života bolestmi zasažených míst, ztíženou hygienou obličeje a dutiny ústní, jakož 

i bolestmi při rozmělňování potravy a po dobu jednoho týdne měla snížený 

komfort spánku pro bolesti, dále byla omezena v mobilitě a v osobní hygieně 

z důvodu fixace pravé nohy přiložením sádrové dlahy, musela chodit jen o 

berlích, polehávat na lůžku a pobývat doma a jen omezeně mohla vykonávat 

běžné domácí činnosti, následně pak se podrobila rehabilitaci, 

přičemž obviněný musel být při svém počínání nejméně srozuměn s tím, že 

uvedeným způsobem může přivodit fyzicky méně zdatné poškozené daleko 

závažnější zranění s možným ohrožením života a s delší dobou trvajícím 

výraznějším omezením v obvyklém způsobu života a i s možnými trvalými 

následky, kdy jí mohl v oblasti hlavy způsobit poškození pro život důležitého 

orgánu, a to mozku, dále poškození centrálního nervového systému – páteře, 

také mohl zasáhnout oči jako smyslové orgány, případně jí způsobit zlomeniny 

obličejového skeletu. 
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     Žalované jednání bylo kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin těžké 

ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle 

§ 21 odst. 1 trestního zákoníku. V obžalobě bylo rovněž navrženo, aby soud 

obviněnému uložil ochranné léčení protialkoholní v ústavní formě, a to 

s odkazem na závěry znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie. Důkazní situace byla taková, že obviněný po zpřísnění právní 

kvalifikace stíhaného skutku odmítl vypovídat. Poškozená v postavení svědka 

rovněž odmítla vypovídat s tím, že obviněného považuje za osobu sobě blízkou 

a že si vše již vyříkali a oba uznali svoji chybu. Zranění poškozené byla 

objektivizována příslušnými lékařskými zprávami a již zmíněným znaleckým 

posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie. V rámci doplněného 

vyšetřování byl k osobě obviněného zpracován i znalecký posudek z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychiatrie, přičemž znalec konstatoval, že obviněný 

v době činu trpěl a nadále trpí závislostí na alkoholu. V důsledku požití alkoholu 

u něho byly sníženy jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti až podstatně. 

Nebyl schopen si odříci aplikaci alkoholu, ale mohl předvídat psychický stav, 

v němž se v důsledku požití alkoholu ocitl. Jelikož by mohl být pod vlivem 

alkoholu opětovně agresivní a tedy pro společnost nebezpečný, znalec doporučil 

uložit mu ochranné protialkoholní léčení v ústavní formě.  

 

     Ze strany nalézacího soudu bylo následně provedeno rozsáhlé dokazování, 

kdy byly provedeny všechny navržené důkazy, přičemž soud ve věci rozhodl 

tak, že se podle § 223 odst. 1 trestního řádu za použití ustanovení § 11 odst. 1 

písm. i) trestního řádu zastavuje trestní stíhání obžalovaného pro skutek, který 

byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 

odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního 

zákoníku, neboť trestní stíhání není přípustné, jelikož trestní stíhání je 

podmíněno souhlasem poškozené a souhlas nebyl dán. Soud po vyhodnocení 

všech provedených důkazů konstatoval, že jednání obžalovaného nelze 

kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu 

pokusu, ale jako přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního 

zákoníku. V odůvodnění svého meritorního rozhodnutí soud dále uvedl, že 

některá zranění poškozené byla nepochybně způsobena úderem otevřenou dlaní, 

další zranění mohla být způsobena i pádem poškozené. Bylo prokázáno, že 

obžalovaný poškozené úmyslně ublížil na zdraví, a to opakovanými údery dlaní 

do obličeje (tj. fackami) a tento skutkový děj koresponduje s jeho doznáním. 

Nelze však dovodit srozumění způsobit poškozené těžká zranění, kdy tato 

pouhými fackami dle vyjádření znalce způsobit nejdou. Vzhledem k tomu, že 

poškozená ve smyslu ust. § 163 trestního řádu nedala souhlas s trestním 

stíháním obžalovaného, přičemž i odmítla u soudu vypovídat, soud zastavil 

trestní stíhání obžalovaného z toho důvodu, že trestní stíhání je nepřípustné pro 

absenci souhlasu poškozené, když vyhodnotil vztah mezi obžalovaným a 

poškozenou jako druhovský poměr, který je obdobný manželskému vztahu a 
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tedy poškozená, jako družka obžalovaného, je osobou, která je oprávněna 

odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 trestního řádu, tak i osobou, jejíž souhlas 

je nezbytný pro pokračování v trestním stíhání ve smyslu § 163 trestního řádu. 

 

     Proti uvedenému rozhodnutí soudu byla ze strany státního zástupce 

v zákonné lhůtě podána stížnost, v níž bylo konstatováno, že se lze ztotožnit 

s názorem soudu, že žalovaným jednáním byly naplněny znaky skutkové 

podstaty přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, 

přičemž tato právní kvalifikace odpovídá zjištěné důkazní situaci, když ostatně 

byla i navrhována státním zástupcem v jeho závěrečné řeči. Bylo však nutno 

namítnout, že soud postupoval procesně nesprávně, když z popsaného důvodu 

zastavil trestní stíhání obžalovaného pro skutek, který kvalifikoval jako zvlášť 

závažný zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku 

ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Jelikož soud dospěl 

k závěru, že je třeba žalovaný skutek kvalifikovat jako přečin ublížení na zdraví 

podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, měl obžalovaného upozornit na 

skutečnost, že toto jednání bude posuzováno dle uvedeného ustanovení a ve 

výroku svého rozhodnutí měl jednak upravit skutkovou větu dle zjištěného 

důkazního stavu a jednak měl uvést, že tímto jednáním měl obžalovaný spáchat 

přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku. Trestní stíhání 

totiž nelze zastavit z důvodu nepřípustnosti proto, že nebyl dán souhlas 

poškozené, u zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví podle § 145 

trestního zákoníku, který není uveden v taxativním výčtu trestných činů 

v ustanovení § 163 odst. 1 trestního řádu. Dále bylo třeba podotknout, že soud 

ve výrokové části napadeného usnesení užil nesprávné zákonné ustanovení, 

neboť jestliže zastavil trestní stíhání z toho důvodu, že není přípustné, jelikož 

trestní stíhání je podmíněno souhlasem poškozené a souhlas nebyl dán, mělo být 

použito ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) trestního řádu /nikoli písm. i)/. Ze 

strany státního zástupce bylo dále namítáno, že se nelze ztotožnit s názorem 

soudu, že vztah mezi obžalovaným a poškozenou je možno vyhodnotit jako 

vztah mezi blízkými osobami ve smyslu ust. § 100 odst. 2 trestního řádu. Soud 

v napadeném usnesení konstatoval, že mezi obžalovaným a poškozenou v době 

činu existoval a nadále existuje druhovský poměr, když v průběhu dokazování 

bylo zjištěno, že poškozená obžalovaného pravidelně navštěvuje, tráví u něho 

jeden týden v měsíci, vedou spolu intimní život. Když jsou spolu, žijí jako 

rodina. Poškozená jinak bydlí se svou matkou a synem, fakticky tak vede dvě 

domácnosti. Je zřejmé, že vzájemný druhovský poměr vnímají oba jako reálný. 

Státní zástupce ve své stížnosti poukázal na definici poměru druh a družka 

v komentáři k trestnímu řádu, kde je uvedeno, že jde o vztah obdobný vztahu 

mezi manžely. Jde o sdílení společné domácnosti, sdružování finančních 

prostředků ke společné úhradě potřeb, výchovu nezletilých dětí, společný 

sexuální život apod. Jestliže poškozená s pachatelem nesdíleli společnou 

domácnost a nesdružovali finanční prostředky ke společné úhradě potřeb, 
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nemohlo se jednat o vztah obdobný vztahu druha a družky. Ani okolnost, že 

poškozená s pachatelem vedli příležitostný intimní život, není podstatná, neboť 

se nejednalo o společný sexuální život v rámci sdílení společné domácnosti, 

sdružování finančních prostředků apod. Takový milenecký vztah nelze povýšit 

na vztah, který by zakládal použitelnost úpravy o dispozičním právu poškozené, 

přičemž k tomu, aby mohlo být mezi uvedenými osobami uplatněno příslušné 

ustanovení trestního řádu, muselo by se jednat o kategorii rovnocennou 

alternativním pojmům manžela či druha, u nichž se vedle citové vazby obou 

osob předpokládá rovněž soužití ve smyslu ekonomickém, tj. rodinný život jak 

v oblasti duševní, tak v oblasti hmotné (NS ČR – 6 Tdo 22/2011- ASPI). 

V předmětné věci se obžalovaný u hlavního líčení ve vztahu k poškozené 

vyjádřil tak, že poškozená k němu přijede na týden, pak se měsíc nevidí. Občas 

u něho přespí. Jedno období u něho bydlela déle. Vedou spolu intimní život, ona 

mu uvaří. Většinou ho kontaktuje, kdy se nudí. Plánovali, že spolu budou bydlet. 

Ví, že ona má syna a dceru. Poškozená nemá klíče od jeho domu, ale ví, kde 

jsou schované. Může k němu kdykoli přijít. Kdysi si chtěl poškozenou vzít. Teď 

už by si ji nevzal. Když spolu žili, poškozená doma vařila, uklízela, dívala se na 

TV. Tehdy měl peníze, nakupovali za jeho peníze. Neví o tom, že by si 

poškozená někdy vydělávala. Občas něco nakoupila a dala mu dárek na vánoce. 

Poškozená u hlavního líčení odmítla k věci vypovídat s tím, že obžalovaný je 

pro ni velice blízká osoba. Vyjádřila se k jejich vztahu, a to tak, že má 

obžalovaného ráda, považuje ho za druha. Nebydlí spolu, ale vídají se, jak jim 

umožňuje čas. Třeba celý víkend nebo i celý týden. Vánoce trávili spolu. I přes 

to, co se mezi ni událo, je rozhodnutá, že obžalovaný je její životní partner. 

Státní zástupce dále uvedl, že po vyhodnocení zjištěných skutečností, které 

popsali obžalovaný a poškozená, je třeba konstatovat, že mezi nimi se nejedná o 

poměr druh a družka, tedy vztah obdobný vztahu mezi manžely. Obžalovaný a 

poškozená spolu vedou příležitostný intimní život, oba uvedli, že se navštěvují 

příležitostně. Nevedou společnou domácnost, nesdružují finanční prostředky ke 

společné úhradě potřeb. Jedná se tedy pouze o nahodilé kontakty, nikoli o 

sdílení společné domácnosti a společné hospodaření, jak to vyžaduje příslušné 

ustanovení trestního řádu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutno uvést, 

že poškozená není osobou, která by byla oprávněna odepřít souhlas s trestním 

stíháním obžalovaného. Soud tedy neměl rozhodovat o zastavení trestního 

stíhání pro nepřípustnost dle uvedených ustanovení trestního řádu, ale měl uznat 

obžalovaného vinným z přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního 

zákoníku a měl mu uložit přiměřený trest, jak bylo ze strany státního zástupce 

navrhováno u hlavního líčení, a to včetně uložení ochranného opatření v podobě 

ochranného léčení protialkoholního v ústavní formě, jak doporučil znalec 

z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Státní zástupce tedy v závěru své 

stížnosti navrhl, aby soud druhé instance podle § 149 odst. 1 písm. b) trestního 

řádu zrušil napadené usnesení a uložil nalézacímu soudu, aby o věci znovu 

jednal a rozhodl. 
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     Z podnětu stížnosti státního zástupce následně bylo podle § 149 odst. 1 písm. 

b) trestního řádu napadené rozhodnutí ve věci zrušeno v celém rozsahu a 

prvoinstančnímu soudu bylo uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl, 

přičemž stížnostní soud plně přisvědčil argumentaci stěžovatele, shledal tak 

stížnost důvodnou a uložil soudu prvního stupně, aby opětovně vyslechl jak 

obžalovaného, tak poškozenou, zejména k okolnostem jejich vzájemného vztahu 

v době, kdy mělo dojít k předmětnému protiprávnímu jednání a i době současné. 

Dále aby na základě provedeného dokazování opětovně objektivizoval skutková 

zjištění i užitou právní kvalifikaci a zabýval se i další námitkou týkající se 

případného uložení ochranného léčení protialkoholního.  

 

     Soud první instance poté konal hlavní líčení, v němž provedl důkazy podle 

pokynů druhoinstančního soudu a následně vyhlásil rozsudek, jímž uznal 

obžalovaného vinným z žalovaného jednání, které kvalifikoval jako přečin 

ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku a za to ho odsoudil 

k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců se zkušební dobou 

v trvání jednoho roku a šesti měsíců. Podle § 99 odst. 2, 4 trestního zákoníku 

obžalovanému dále uložil ochranné léčení protialkoholní v ambulantní formě a 

rovněž ho zavázal povinností k náhradě škody, způsobené poškozené zdravotní 

pojišťovně, která hradila náklady léčení za zranění, jež byla způsobena 

poškozené. Žalovaný skutek byl soudem v odsuzujícím rozsudku oproti popisu 

skutku uvedeném v obžalobě upraven tak, že v případě druhého napadení byla 

vypuštěna poslední věta („a následně ji silou odstrčil proti zdi, až se udeřila do 

hlavy a utrpěla na hlavě krvácející zranění“). Dále v popisu skutku uvedl, že 

„uvedenými napadeními způsobil poškozené lehká zranění, konkrétně…. „ a 

vypustil poslední odstavec, v němž bylo v obžalobě popsáno, že „obviněný 

musel být při svém počínání nejméně srozuměn s tím, že uvedeným způsobem 

může přivodit fyzicky méně zdatné poškozené daleko závažnější, až těžká zranění 

s možným ohrožením života a s delší dobou trvajícím výraznějším omezením 

v obvyklém způsobu života a i s možnými následky…….“. V odůvodnění svého 

rozhodnutí soud konstatoval, že obžalovaný v podstatě vypovídal obdobně jako 

v předchozí fázi řízení, avšak poškozená změnila své stanovisko a ve věci 

vypovídala, přičemž incident podrobněji popsala, avšak její výpověď 

nekorespondovala s dalšími zjištěnými důkazy. Poškozená popsala útok jako 

velmi agresivní, hovořila dokonce o sedmdesáti ranách ze strany obžalovaného, 

čemuž objektivně nesvědčily následky, které u ní nastaly. Z provedených 

důkazů pak nebylo možno jednoznačně dovodit mechanismus vzniku zranění 

poškozené. Soud vyhodnotil výpověď poškozené jako nevěrohodnou, když 

poukázal na změnu v jejím postoji k obžalovanému, ačkoli pro tuto změnu 

neuvedla žádný relevantní důvod, jakož i na její značné ovlivnění alkoholem 

v době činu, což bylo objektivně doloženo listinným důkazem (tj. záznamem 

policie o výsledku dechové zkoušky, která byla provedena přístrojem AlcoQuant 
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6020). Doba léčení všech následků pak u obžalované nepřekročila šest týdnů ve 

smyslu omezení v obvyklém způsobu života, nelze tedy následky hodnotit jako 

delší dobu trvající poruchu zdraví. Bylo prokázáno pouze to, že obžalovaný 

poškozené úmyslně ublížil na zdraví. Uvedený rozsudek byl v podstatě 

v souladu s návrhem státního zástupce (pouze s výjimkou formy uloženého 

ochranného léčení protialkoholního, když státní zástupce navrhoval uložit toto 

ochranné léčení ve formě ústavní, nikoli ambulantní, jak, uložil soud), tudíž 

proti němu nebylo podáno odvolání, když byla i akceptována uložená forma 

ochranného léčení protialkoholního, resp. bylo akceptováno odůvodnění soudu 

v tomto směru (ambulantní forma ochranného léčení byla uložena vzhledem 

k objektivně zjištěné změně zdravotního stavu obžalovaného). Rovněž 

obžalovaný se s tímto rozsudkem ztotožnil. Rozsudek tedy poté nabyl právní 

moci.    
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13. ZÁVĚR 

 

     Cílem mé rigorózní práce bylo poskytnout celistvý přehled k vybraným 

úmyslným deliktům, jak z hmotněprávního hlediska, tak i z hlediska 

procesněprávního. Vybrané téma jsem pak chtěla obohatit o poznatky z vlastní 

právní praxe, jež jsem použila zejména v kapitole obsahující vybrané trestní 

kauzy týkající se úmyslných trestných činů ublížení na zdraví.  

 

     Statistické údaje použité v úvodu mé práce bych chtěla na tomto místě 

doplnit o další zajímavé skutečnosti, které byly získány z výzkumné sondy
109

, 

provedené Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2013. Z tohoto 

výzkumu vyplynulo, že úmyslné trestné činy ublížení na zdraví tvoří v České 

republice významné procento ze sledovaných deliktů. Výzkum byl zaměřen na 

zkoumání viktimizace (tj. procesu, ve kterém se člověk stává obětí trestného 

činu) obyvatel České republiky osmi delikty během jednoho roku, který 

předcházel realizaci výzkumu. Věnoval též pozornost obavám respondentů 

z kriminality. Byl proveden koncem roku 2013 na reprezentativním souboru 

3000 osob starších 15 let z celé ČR. Některá získaná data byla srovnávána s daty 

z obdobného viktimologického výzkumu z roku 2010. Mezi zkoumanými osmi 

delikty byl i delikt označený jako „fyzické napadení od cizí osoby (bez snahy 

napadeného okrást)“. Při zjišťování počtu obětí sledovaných deliktů bylo 

zjištěno, že v případě fyzického napadení šlo v roce 2010 o 37 osob, v roce 2013 

to bylo 110 osob, přičemž procentuálně šlo v obou uvedených letech o stejné 

číslo, tj. 3,7 %. Nebyly tedy zjištěny statisticky významné rozdíly v zasažení 

dotazovaných osob tímto deliktem. Pokud jde o údaje o tzv. latentní kriminalitě 

(tj. skryté, není policii nahlášena a nevykazuje se v kriminalistických 

statistikách), bylo zjištěno, že s fyzickým napadením od cizí osoby se policii 

nesvěřilo asi 77 % obětí. Hlásí se tedy policii obvykle méně často. Fyzické 

napadení patří do skupiny deliktů, které se mohou hlouběji dotknout postižených 

jednotlivců bezprostředně osobně a mohou tak být subjektivně prožívány jako 

závažnější. Rozdíly v podílech obětí, které zasažení jednotlivými zkoumanými 

delikty nahlásily policii, nebyly v letech 2010 a 2013 statisticky významné. 

Výzkum se rovněž soustředil na hlubší zkoumání reviktimizace (tedy opakovaná 

setkání s týmž deliktem) v rámci 12-ti měsíčního období. Oběti fyzického 

napadení od cizí osoby byly opakovaně viktimizovány v 26 % a tvořily tak 

druhou nejpočetnější skupinu obětí. Jiný pohled na poškození obyvatel ČR 

uvedenými delikty přineslo sledování sociodemografických charakteristik 

respondentů v souvislosti s tím, jakých deliktů se stali oběťmi. Pokud jde o věk, 

bylo konstatováno, že více jedinců mladších 30 let než starších osob se stalo 

oběťmi fyzického napadení od cizí osoby. Pokud jde o pohlaví, oběťmi 

fyzického napadení se stalo významně více mužů než žen. U tohoto druhu 
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deliktu pak bylo zjištěno, že bylo postiženo více jednotlivců se vzděláním 

nižším než osob se vzděláním vyšším (s maturitou). Na tomto zjištění se ale 

mohla odrazit skutečnost, že mezi oběťmi tohoto deliktu bylo více jedinců 

mladšího věku, kteří ještě nemuseli mít ukončené školy. Uvedeným výzkumem 

bylo dále zjišťováno, jak se občané ČR obávají kriminality, a to pomocí otázky: 

„Vyhýbáte se v místě svého bydliště venku po setmění určitým ulicím, místům 

nebo lidem z důvodu své bezpečnosti?“ Zjištěné údaje ukázaly, že 

z respondentů, kteří se pohybují v místě bydliště po setmění venku, což bylo 

bezmála 87% dotázaných, se 60% z nich takovým místům, případně lidem 

nevyhýbá. Z osob, které se pohybují venku po setmění a vyhýbají se 

nebezpečným místům, bylo významně více žen než mužů a více osob z měst 

větších než z obcí a měst menších (s méně než 20 tisíci obyvateli).   

 

     Z uvedených skutečností je zřejmé, že úmyslné trestné činy ublížení na 

zdraví v naší společnosti bohužel stále tvoří významné procento z celkového 

počtu spáchaných deliktů, avšak vycházíme-li z údajů zveřejněných ve 

Statistické ročence ČR 2016, počet odsouzených osob za tyto delikty byl od 

roku 2010 do roku 2015 poměrně konstantní. Výjimku tvořil pouze rok 2013, 

kdy došlo k většímu nárůstu počtu odsouzených osob za spáchání předmětných 

trestných činů (šlo konkrétně o 4.528 osob, oproti např. roku 2012 – 2776 osob, 

roku 2014 – 2.971 osob, roku 2015 – 2870 osob), avšak v tomto roce rovněž 

došlo k většímu nárůstu celkově odsouzených osob. 

 

     Na úplný závěr bych chtěla uvést, že dle mého názoru je lidské zdraví, jako 

jedna z nejdůležitějších životních hodnot, nynější trestněprávní úpravou 

společností dostatečně chráněno, k čemuž významně přispěla rekodifikace 

trestního práva hmotného, která ochranu zdraví člověka postavila na přední 

místo, což se projevilo i zpřísněním trestních sazeb trestu odnětí svobody u 

trestných činů upravených v ust. §§ 146 a 145 trestního zákoníku, čímž se Česká 

republika přiblížila zemím s hlubšími demokratickými kořeny. 
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ABSTRAKT 

 

     V předkládané rigorózní práci se autorka blíže a komplexně věnuje 

vybraným úmyslným deliktům, jejichž následkem je újma na zdraví, přičemž 

úmyslné trestné činy ublížení na zdraví tvoří poměrně početnou skupinu 

protiprávních jednání, která jsou páchána nejen na občanech České republiky, 

ale v posledních několika letech stále více přibývají i oběti těchto trestných činů 

z řad cizích státních příslušníků, pobývajících v době činu na území českého 

státu. Tyto delikty jsou pak bohužel poměrně běžnou součástí života. Cílem 

práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o uvedených deliktech, jak z 

hlediska teorie, tak z hlediska právní praxe. V úvodní kapitole lze získat 

informace týkající se právní úpravy skutkových podstat vybraných trestných 

činů a s nimi souvisejících právních pojmů v českém trestním kodexu. Pro 

srovnání je pak zmíněna právní úprava těchto deliktů ve Slovenské republice, 

přičemž je zřejmé, že mezi trestními kodexy obou zemí nejsou podstatné 

rozdíly, což je dáno zejména skutečností, že slovenský trestní zákoník (jakož i 

následně nový trestní zákoník ČR) v zásadě vycházel z právní úpravy, která byla 

platná za existence společného státu. Pro zajímavost je v této práci krátká 

zmínka týkající se právní úpravy úmyslných trestných činů ublížení na zdraví ve 

francouzském trestním právu. Čtenář se následně v dalších kapitolách seznámí 

se specifikami formálních znaků úmyslných trestných činů ublížení na zdraví, 

mezi něž patří objekt, objektivní stránka, subjekt (pachatel), subjektivní stránka, 

přičemž kapitola týkající se tohoto posledně jmenovaného znaku je rozšířena a 

tím i oživena o související judikaturu. V samostatné kapitole autorka zpracovala 

jednotlivé kvalifikované skutkové podstaty uvedených trestných činů, které byly 

v trestním zákoníku účinném od 1. 1. 2010 oproti dřívější právní úpravě 

podstatně rozšířeny. Jelikož se v posledních letech dostala do popředí zájmu 

společnosti ochrana obětí trestných činů, přičemž práva obětí, poskytování 

peněžité pomoci obětem ze strany státu, jakož i další související právní vztahy 

byly upraveny samostatným právním předpisem (konkrétně zákonem č. 45/2013 

Sb.), je tomuto tématu v uvedené práci rovněž věnována pozornost, a to zejména 

z pohledu obětí úmyslných trestných činů ublížení na zdraví. Závěrečná kapitola 

je věnována vybraným trestněprávním kauzám, které autorka čerpala ze své 

několikaleté praxe ve funkci státní zástupkyně. Čtenář se tak může seznámit s 

tím, jakým způsobem je právní teorie uplatňována v právní praxi.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

újma na zdraví  
 

úmyslné zavinění  
 

oběť trestného činu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

THE TITLE OF THE WORK: 

„Crimes of bodily injury according to § 145 and § 146 of the Criminal 

Code“ 
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ABSTRACT 

 

     The following rigorous thesis closely and complexly deals with chosen 

deliberate crimes resulting in demage to health where these deliberate crimes 

make rather large group of lawless behaviour. The victims of this lawless 

behaviour are not only citizens of the Czech republic but recently there are also 

victim citizens from other countries who are currently present in the Czech 

Republic when the deliberate crime happens. Unfortunately these offences are 

quite commonly part of our life. The aim of the thesis is to give the reader 

general overview of the offence mentioned it theory but also in practise. In the 

introduction there is some information about the legislation of the facts of the 

chosen cases as well as the legal terms used in the Czech criminal code. In 

comparison, the author is mentioning the legislation of these offences in the 

Slovak Republic, while it is clear that there are no big differences in both penal 

codes. This is because of the fact that both the Slovak as well as the new Czech 

penal code are based on legislation used at the time when both the countries 

were part of one. There is also a short note about the legislation of deliberate 

offences resulting in demage to health in French criminal code for those who are 

interested. The following parts of this thesis focus on the specifics of formal 

signs of deliberate offences resulting in demage to health. These are object, 

objektive aspect, subject (the offender) and subjective aspect. The chapter 

dealing with the last mentioned is enriched by its following judicature. In the 

separate chapter the author deals with the elements of a crime of the cases which 

were described in detail by the criminal code valid since 1. 1. 2010. The public 

is recently mainly interested in protecting the victims of crime while their rights, 

financial subvention as well as the other related legal relationships were directed 

by its own legislation (č. 45/2013 Sb.). This thesis therefore also deals with this 

topic mainly from the victim´s point of view. Finally as the author has worked 

as a state prosecutor for many years, she took her experiences to deal with in the 

last chapter. It is about particular legal penal code and it shows the legal theory 

in practise.  

 

 


