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„Posouzení otázky trestní odpovědnosti podle platného trestního zákona za činy 

spáchané v nepříčetnosti vyvolané vlivem návykové látky důvodně právní teorie i praxe 

považují za jeden z nejobtížnějších úkolů.“  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2000, sp. zn. 9 Tz 216/2000. 

 

Úvod 

 Konzumace alkoholu a drog, psychoaktivních látek obecně, provázela lidstvo 

v průběhu celé historie. Psychoaktivní látky byly odjakživa užívány k široké škále účelů, 

například se využívaly při rituálních a náboženských obřadech, a pro své účinky na 

organismus člověka našly hojné uplatnění i v lékařství (kupříkladu alkohol pro své 

antiseptické a analgetické účinky). Zejména alkohol je dodnes nedílnou součástí lidské 

kultury, společností je jeho užívání akceptováno, a na rozdíl od drog je jeho konzumace 

legální ve většině zemích světa. Dnes se již (zejména v západních kulturách) využívá 

převážně ke společenským a rekreačním účelům.  

Konzumace návykových látek je však příčinou mnoha celospolečensky závažných 

jevů, jedná se o významný kriminogenní faktor, jelikož osoby pod vlivem obecně ztrácejí 

zábrany a mohou se u nich v důsledku intoxikace objevovat tendence k páchání 

protispolečenského jednání. Sekundárně se návykové látky podílí na rozvoji kriminality 

v důsledku trestných činů páchaných za účelem sehnání těchto látek, respektive za účelem 

sehnání prostředků k jejich nákupu. Z toho důvodu je problematika týkající se konzumace 

a nakládání s návykovými látkami regulována, přičemž cílem regulace je zmírnit negativní 

dopady užívání návykových látek na společnost a chránit ji před potencionálními pachateli. 

Způsoby a míra regulace se liší v závislosti na zemi a druhu návykové látky, tak například 

v některých muslimských zemích je úplně zakázána konzumace alkoholu, naopak 

v Nizozemsku a určitých státech USA je povolen prodej a konzumace některých lehkých 

drog jako například marihuany. V České republice patří mezi legálně užívané a prodávané 

psychoaktivní látky alkohol, jehož konzumace a nákup je povolen osobám starším 18 let, 

dále tabák, nikotin a některá léčiva na lékařský předpis. Ostatní psychoaktivní látky (drogy 

typu kokain, marihuana, extáze, LSD, heroin apod.) podléhají přísné právní regulaci a 

jejich užívání, výroba a distribuce je trestná. Protiprávní činnost v souvislosti 

s návykovými látkami může nést znaky přestupků, ale i závažných drogových trestných 

činů, jejichž skutkové podstaty se nacházejí ve zvláštní části trestního zákoníku. Jedním 

z trestných činů, kde je znakem skutkové podstaty užívání návykových látek, je právě 

trestný čin opilství, o němž pojednává tato diplomová práce. 
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Práce se v prvé řadě zabývá možnými teoretickými přístupy k trestnému činu 

opilství v kontinentálním právu, a dále jeho úpravou de lege lata v České republice. Je 

rozebrána skutková podstata opilství, opomenut není ani institut actio libera in causa a 

jeho uplatnění v praxi. Ustanovení o opilství podle českého trestního zákoníku je také 

podrobeno srovnání s úpravou opilství v kulturně a teritoriálně blízkých státech, a přístup 

k opilství na českém území je následně rozebrán i z historického hlediska.  

Druhá část práce se zaměřuje na problematiku prokazování trestného činu opilství 

v praxi v rámci trestního řízení, důraz je kladen zejména na úlohu znaleckého posudku, 

rozebrán bude posudek psychiatrický sloužící jako podklad pro stanovení nepříčetnosti 

soudem a posudek soudně-lékařský z oboru toxikologie, který je vyhotovován za účelem 

zjišťování množství návykových látek v organismu obviněného. 

Poslední část práce obsahuje analýzu několika vybraných rozsudků, v nichž soudy 

v prvním stupni rozhodovaly ve věci trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 TZ. 

 

Charakter práce a použité metody, cíl práce 

V systematice práva a právní vědy lze problematiku trestného činu opilství dle 

§ 360 TZ zařadit do oblasti práva veřejného, odvětví trestního práva hmotného. Tato práce 

se však neorientuje pouze na hmotněprávní úpravu opilství, ale vzhledem k tomu, že se 

zabývá i praktickou aplikací tohoto ustanovení, je zde značný přesah i do problematiky 

trestního práva procesního. 

Co se týče použitých pramenů, tak pro základní uvedení do tématu práce a 

jednotlivých kapitol byly užity zejména učebnice trestního práva hmotného a procesního, 

a následně pro hlubší vhled do jednotlivých témat jsem čerpala z široké škály monografií 

a odborných časopiseckých článků od autorů zabývajících se touto problematikou. 

Významným pramenem byla také judikatura, již jsem čerpala z právních informačních 

systémů, například ze systému ASPI nebo z portálu Beck-online. Vzhledem k tomu, že 

v těchto systémech jsou zveřejňována zejména rozhodnutí soudů vyšších instancí, a 

rozhodnutí soudů prvních stupňů nejsou obvykle veřejně přístupná, bylo potřeba získat 

některá rozhodnutí také na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kromě judikatury a knih byly zdrojem 

samozřejmě příslušné právní předpisy týkající se dané problematiky a odborné komentáře 

k těmto předpisům. 

Práce využívá metodu komparativní, kdy kromě dílčího srovnávání jednotlivých 

institutů v rámci celého textu byla tato metoda uplatněna zejména v kapitole věnující se 
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rozdílným teoretickým přístupům k trestnému činu opilství, dále v kapitole, jež se zabývá 

srovnáním zahraničních právních úprav trestného činu opilství, a také v kapitole o 

historickém vývoji trestného činu opilství; a metodu analytickou, a to zejména v části 

práce, která se věnuje rozboru rozsudků ve věci trestného činu opilství. Práce je z části 

kompilací, shromažďuje tedy dosavadní poznatky o trestném činu opilství a podává 

ucelený pohled na danou problematiku, čímž umožňuje následný kritický rozbor 

případných problematických aspektů; z části vlastním autorským textem nabízejícím 

k jednotlivým částem vlastní pohled a podněty k akademické diskusi. 

Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat a popsat problematiku opilství v celé 

její šíři za využití dosavadních poznatků právní vědy a právních předpisů, které tuto oblast 

upravují, a to jak z pohledu hmotného, tak i procesního práva; a na základě sesbíraných 

poznatků poukázat na možné problematické otázky, které zejména v praxi mohou činit 

potíže. S ohledem na to, že v současné chvíli nejsou plánovány žádné legislativní změny, 

které by se dotkly ustanovení o trestném činu o opilství, lze předpokládat, že závěry 

plynoucí z této práce budou použitelné i v budoucnu. 
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1. Trestný čin opilství – základní východiska 

V českém právním řádu je trestný čin opilství upraven v části II. trestního zákoníku 

v hlavě X. zvláštní části. V hlavě X. jsou upraveny trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných. Trestný čin opilství se nachází v § 360 TZ a jeho úprava byla převzata 

z předchozího trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 

557/1991 Sb. Ustanovení o trestném činu opilství vychází z koncepce tzv. „rauschdeliktu“1 

(nauka o trestném činu opilství má původ v německy mluvících zemích) a upravuje 

jednání, jímž byl způsoben určitý trestněprávně relevantní následek, přičemž toto jednání 

bylo spácháno v nepříčetnosti (legální definice nepříčetnosti se nalézá v § 26, více viz 

kapitola 3), kterou si pachatel zaviněně přivodil požitím nebo aplikací návykové látky. 

Uvedený skutek spáchaný v nepříčetnosti (tzv. kvazidelikt) tedy nenaplňuje všechny znaky 

skutkové podstaty některého z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního 

zákoníku, postrádá znak příčetnosti pachatele jako jednu z podmínek trestní odpovědnosti. 

V důsledku se tedy jedná o výjimku z obecné zásady, že osoba nepříčetná nemůže být 

nikdy trestně odpovědná. Tento fakt z trestného činu opilství činí velice specifickou 

úpravu. Neobvyklá konstrukce opilství tak na akademické půdě oprávněně vyvolává svou 

povahou množství debat, a jsem si jistá, že některými autory může být vnímána jako 

protiústavní vzhledem k tomu, že zakotvuje trestní odpovědnost za skutek nepříčetného 

pachatele, a tím porušuje jednu ze základních trestněprávních zásad, zásadu nullum crimen 

sine culpa.2  

Název tohoto trestného činu byl přejat ze zákona číslo 86/1950 Sb., Trestní zákon, 

stal se však terčem kritiky některých autorů, neboť podle nich pojem opilství plně 

nevystihuje podstatu tohoto skutku.3 Vhodnou alternativu ke stávajícímu názvu nabízejí 

například Císařová a Vanduchová ve svém díle Nepříčetný pachatel: „Obsahu ustanovení 

by daleko spíše vyhovoval název „porušení chráněného zájmu v nepříčetnosti pod vlivem 

návykové látky“ nebo jiný obdobný název.“4 Diskuze nad vhodností názvu má však podle 

mého názoru ve vztahu k celé problematice trestného činu opilství zanedbatelný význam. 

 

 
1 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 871-872. 
2 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
3 K tomu viz např. TERYNGEL, Jiří. Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue. 1992, 3, s. 26 a násl. 
4 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 40. 
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2. Teoretické přístupy k trestnému činu opilství 

Před rozborem samotného ustanovení o opilství a jednotlivých znaků jeho skutkové 

podstaty de lege lata bude potřeba klást si otázku, jaký je vlastně trestněprávní účel této 

skutkové podstaty a jak ji chápat. Pohled na opilství a jeho význam v trestním právu se v 

čase vyvíjel, a ani dnes nelze tvrdit, že je v tomto směru nauka jakkoliv ustálená. Většinou 

autorů, kteří se trestným činem opilství zabývají, je v současné době obecně přijímáno 

pojetí opilství jako tzv. abstraktně ohrožovací delikt.5 Samotná konstrukce opilství 

v současném trestním zákoníku tomuto pojetí však úplně neodpovídá, zejména vzhledem 

k sankci6, a spíše představuje pojetí konkrétně ohrožovacího trestného činu.7  

V této části budou rozebrány hlavní teoretické přístupy k problematice, konkrétně 

dvě spíše historická pojetí, a to opilství jako výsledkem kvalifikovaný delikt a opilství jako 

výjimka z principu viny (tyto dva přístupy byly uznávány hlavně v minulém a 

předminulém století a v dnešní době před požadavky moderního práva spíše neobstojí), a 

dále tři asi nejvýznamnější současná pojetí, kterými jsou opilství jako abstraktně 

ohrožovací delikt, opilství jako konkrétně ohrožovací delikt a opilství jako ohrožovací 

delikt „sui generis“.8 Podkladem pro následující teze jsou myšlenky pocházející převážně 

od autorů z německy mluvících zemí, jelikož teorie trestného činu opilství byla 

nejrozsáhleji rozpracována právě v těchto zemích, především pak v Německu. 

 

2.1. Historické přístupy k opilství 

 

2.1.1. Opilství jako výsledkem kvalifikovaný delikt 

Vnímání opilství jako výsledkem kvalifikovaný delikt vychází z počátku 19. století, 

kdy se skutková podstata trestného činu opilství teprve vytvářela. Podle tohoto přístupu již 

samotné (zaviněné) uvedení se do stavu nepříčetnosti je materiálně protiprávním činem, 

jeho trestnost však nastupuje až v momentu, kdy dojde k následku relevantnímu pro trestní 

právo.9 Trestněprávně relevantní čin spáchaný v nepříčetnosti je tak objektivní podmínkou 

pro to, aby bylo možno pachatele opilství potrestat. Spáchaný kvazidelikt se navíc zohlední 

 
5 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
6 K sankcím za trestný čin opilství viz kapitola 4. 
7 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872-873. 
8 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
9 Ibid. 
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i ve výměře trestu, z čehož lze dovodit, že pachatel objektivně odpovídá za výsledek své 

nepříčetnosti. 

 

2.1.2. Opilství jako výjimka z principu viny 

Zde se jedná o tezi, která opilství jakožto zaviněnou nepříčetnost považuje pouze 

za výjimku z obecné zásady nullum crimen sine culpa. Podle této myšlenky nelze v opilosti 

spatřovat žádnou protiprávnost, tedy samotné opití se do nepříčetnosti je pro trestní právo 

irelevantní, a důvodem trestnosti tak bude až v nepříčetnosti spáchaný skutek, na rozdíl od 

výše popsaného pojetí opilství jako kvalifikovaného deliktu, kdy opití samo o sobě je 

považováno za protiprávní jednání a skutek v nepříčetnosti jen nutnou podmínkou 

trestnosti.10  

Pojetí opilství jakožto výjimky z principu viny zakotvil kupříkladu Trestní zákon 

číslo 140/1961 Sb., který na českém území platil až do konce roku 1991. Zákonodárce v 

této úpravě úplně odstranil skutkovou podstatu trestného činu opilství a zařadil opilství do 

obecné části zákona do § 12 odst. 2 jako výjimku z nepříčetnosti. To znamenalo, že pokud 

si pachatel nepříčetnost sám zavinil v důsledku konzumace návykové látky, neaplikovalo 

se na něj ustanovení o nepříčetnosti. Takový pachatel, pokud v tomto stavu spáchal trestný 

čin, za něj byl plně trestně odpovědný.11 

 

2.2. Současné přístupy k opilství 

 

2.2.1. Opilství jako abstraktní ohrožovací delikt 

V současné době se akademická obec nejvíce přiklání k pojetí opilství jako k 

abstraktně ohrožovacímu deliktu (tomuto pojetí odpovídá koncepce tzv. „rauschdeliktu“). 

Dělení trestných činů na abstraktně a konkrétně ohrožovací vychází z německé 

trestněprávní nauky, u nás se v tomto smyslu užívá spíše pojmů „vzdálené“ a 

„bezprostřední“ ohrožení, této problematice se věnuje Říha: „Abstraktními ohrožovacími 

trestnými činy se rozumějí formální trestné činy, tedy trestné činy čistě činnostní (čistě 

komisivní) nebo pravé omisivní trestné činy; jde o takové delikty, jejichž skutková podstata 

nevyžaduje účinek, ohrožení (jako účinek) není součástí skutkové podstaty trestného činu. 

…. Výsledečné delikty se člení na poruchové delikty, jejichž výsledkem je porucha na 

 
10 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
11 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Novatrix, s. 

r. o., 2009. s. 254-255. 
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hmotném předmětu útoku, a konkrétní ohrožovací delikty, které mají hmotný předmět 

útoku, jenž musí být jednáním popsaným ve skutkové podstatě ohrožen.“12 

Podle pojetí opilství jako abstraktního ohrožovacího deliktu se spáchaný 

kvazidelikt považuje pouze za objektivní podmínku trestnosti a zavinění k němu se 

nezkoumá. Zavinění pachatele se dokazuje jen k samotnému přivedení se do stavu 

nepříčetnosti, jelikož takovýto stav vylučuje způsobilost pachatele ovládat své jednání, a 

právě nevypočitatelnost tohoto stavu je vnímána jako nebezpečná pro společnost. Princip 

odpovědnosti za zavinění tak zůstává zachován, neboť je všeobecně přijímaným faktem, 

že osoby ovlivněné návykovou látkou mají silnější tendence k páchání trestné činnosti a 

jsou náchylnější k páchání protispolečenského jednání obecně, a lze tedy dovodit, že již 

samotná nebezpečnost přivedení se do stavu nepříčetnosti je důvodem trestnosti.13 

Zákonodárce však netrestá všechny případy přivedení se do stavu nepříčetnosti, ale pouze 

takové, ve kterých je spáchán čin jinak trestný.14 Spáchaný kvazidelikt má vliv pouze na 

trestnost opilství, a při výměře a ukládání trestu za trestný čin opilství by už se k tomuto 

kvazideliktu v ryzím případě pojetí opilství jako pravého „rauschdeliktu“ nemělo vůbec 

přihlížet. Kritériem při ukládání trestu a stanovením jeho výměry by tak neměla být 

závažnost spáchaného kvazideliktu, ale například pouze osobnostní vlastnosti pachatele, 

možnost jeho nápravy, případná recidiva a tak podobně. 

Nejlépe toto pojetí reflektuje rakouský a švýcarský trestní zákon. Oba zákony totiž 

za trestný čin opilství umožňují uložit trest odnětí svobody s horní hranicí až na 3 roky, 

přičemž spodní hranice určená není, navíc alternativně umožňují uložit pachateli peněžitý 

trest.15 Zákonodárci zde v obou případech zvolili velice nízké trestní sazby, což odpovídá 

pojetí trestného činu opilství jako abstraktně ohrožovacího deliktu, jelikož téměř nedávají 

soudům možnost zohlednit spáchaný kvazidelikt ve výměře trestu.16 

 

2.2.2. Opilství jako konkrétní ohrožovací delikt 

Tato teorie vychází z předpokladu, že nepříčetnost, i když se do ní pachatel přivedl 

vlastní vinou požitím návykové látky, nemusí automaticky vést ke spáchání trestněprávně 

 
12 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
13 Ibid. 
14 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 46. 
15 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
16 Více k zahraniční právní úpravě opilství viz kapitola 8. 
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relevantního následku. V případě, kdy se pachatel do nepříčetnosti uvede a čin jinak trestný 

přeci jen spáchá, nemůže za něj být podle tohoto pojetí trestně odpovědný. Tato premisa 

však platí pouze v případě, že pachatel dosud žádné protiprávní jednání v nepříčetnosti 

nespáchal, a tak nemohl z předchozí zkušenosti tušit, že by k něčemu takovému mohlo 

dojít. Trestně odpovědný by tak pachatel mohl být pouze v případě, kdy už si měl nebo 

mohl být vědom toho, že má v opilosti sklony k trestněprávně relevantnímu jednání. Pokud 

si však svých sklonů vědom nebyl, nebude pachateli možné případný trestněprávně 

relevantní následek klást za vinu a pachatel bude beztrestný.17  

Prokázat povědomí pachatele o sklonech k páchání trestné činnosti je však v praxi 

velice problematické. Domnívám se, že vzhledem k zásadě in dubio pro reo by v případě 

aplikace této teorie došlo ve velkém množství případů ke zproštění pachatele vzhledem 

k nedostatečnému prokázání těchto skutečností. Zároveň se nabízí otázka, zda se koncepce 

až příliš neblíží institutu actio libera in causa18, zejména pak jeho kulpózní formě, jež 

spočívá v tom, že se pachatel uvede do stavu nepříčetnosti, i přesto, že by měl či mohl ze 

situace či z svých předchozích zkušeností předpokládat, že se v tomto stavu může dopustit 

trestněprávně relevantního jednání, avšak bez přiměřeného důvodu doufá, že se tak nestane 

(typickým příkladem uváděným v souvislosti s actio libera in causa culposa je případ 

řidiče, který si před jízdou automobilem dopřává alkoholické nápoje a bez přiměřeného 

důvodu předpokládá, že nezpůsobí při řízení žádnou dopravní nehodu19). 

 

2.2.3. Opilství jako ohrožovací delikt ,,sui generis” 

Autoři, kteří nahlížejí na opilství jako na ohrožovací delikt „sui generis“, si kladou 

za cíl vyhnout se nedostatkům dvou předcházejících tezí. Východiskem pro toto pojetí je 

myšlenka, že by každý měl počítat s možnými negativními účinky návykových látek (tedy 

s tím, že užití návykové látky může nepříznivě ovlivnit ovládací a rozpoznávací schopnosti 

člověka) a s tím, že v opilosti obecně existuje větší pravděpodobnost spáchání nějakého 

trestněprávně relevantního jednání. Zavinění ke kvazideliktu je tím pádem dáno 

automaticky (potenciálním) povědomím pachatele o nebezpečnosti nepříčetného stavu, 

který si může způsobit užitím návykové látky, a není třeba jej dokazovat.20  

 
17 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
18 K institutu Actio libera in causa viz kapitola 10. 
19 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208-209. 
20 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
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Zavinění bude potřeba prokázat pouze ve vztahu k uvedení se do stavu 

nepříčetnosti (v úvahu připadá úmyslné i nedbalostní zavinění). Na rozdíl od teorie 

konkrétního ohrožovacího trestného činu, kde je nutnou podmínkou trestnosti předchozí 

zkušenost pachatele s vlastním nebezpečným chováním v nepříčetnosti, se zde žádná 

předchozí zkušenost nevyžaduje a trestný bude pachatel i v případě, že u něj k excesu 

v opilosti dojde poprvé.21 

  

 
21 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
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3. Skutková podstata trestného činu opilství podle zákona č. 40/2009 

Ustanovení § 360 trestního zákoníku má následující znění: 

 

„(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž 

se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však 

činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu 

spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu 

nepříčetnosti.“ 

 

Toto ustanovení se skládá ze dvou odstavců, první odstavec obsahuje samotnou 

skutkovou podstatu trestného činu opilství a druhý vymezuje situace známé jako actio 

libera in causa, což jsou případy, ve kterých nelze privilegovanou skutkovou podstatu 

v prvním odstavci, ale ani ustanovení o nepříčetnosti podle § 26 TZ, aplikovat.  

 

3.1. Objekt a objektivní stránka 

Objektem, který je chráněn tímto ustanovením, je primárně veřejný pořádek a 

občanské soužití v nejširším slova smyslu, jejichž zachování je významné pro zajištění 

klidného a bezporuchového chodu společnosti. Takto obecně určený objekt odpovídá 

pojetí opilství jako abstraktně ohrožovacího deliktu. Sekundárně ochrana směřuje 

na konkrétní zájem, jenž byl jednáním pachatele tohoto trestného činu ohrožen nebo 

porušen, přičemž jednání spočívá nejprve v přivedení se do stavu nepříčetnosti aplikací 

nebo požitím návykové látky a v následném spáchání činu jinak trestného nepříčetným 

pachatelem.22  

Objektivní stránka se tedy skládá ze dvou fází – fáze actio precedens (uvedení se 

do stavu nepříčetnosti) a fáze actio subsequens23 (spáchání činu jinak trestného), které jsou 

obě předpokladem odpovědnosti za tento trestný čin. 

 

3.1.1. Actio precedens – uvedení se do stavu nepříčetnosti návykovou látkou 

První fáze se pachatel dopustí, přivede-li se do stavu nepříčetnosti aplikací 

návykové látky. Definice návykové látky se nachází mezi výkladovými ustanoveními 

 
22 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872-875. 
23 Ibid. 
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v obecné části zákoníku v § 130 TZ. Pojem návykové látky byl do trestního zákoníku 

převzat z předchozího trestního zákona č. 140/1961 ve znění novely z roku 1990. Rozumí 

se jím ,,alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální 

chování“, kde alkoholem (alkoholickým nápojem) se podle zákona č. 379/2005 Sb., o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami, rozumí lihovina, víno, pivo nebo jiný nápoj, pokud obsahuje více než 

0,5 objemového procenta alkoholu, omamnou a psychotropní látkou látky uvedené 

v přílohách 1 až 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a ostatní látky jsou látky, 

jež se běžně používají v domácnosti, zdravotnictví a průmyslu, a jsou způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku člověka a jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální 

chování.24 Pojem návykové látky je tedy v trestním zákoníku vymezen šířeji nežli 

v zákonech č. 379/2005 Sb. a č. 167/1998 Sb., protože v sobě obsahuje právě i tyto 

„ostatní“ látky. 

Pojem nepříčetnost je definován v § 26 TZ takto: „Kdo pro duševní poruchu v době 

spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento 

čin trestně odpovědný.“ Nepříčetnost tedy obecně v trestním právu vylučuje trestní 

odpovědnost, což znamená, že pachatel, u kterého bylo bezpečně prokázáno, že byl v době 

činu nepříčetný, bude beztrestný. To však u trestného činu opilství neplatí, naopak. 

Nepříčetnost je zde jedním z nutných znaků skutkové podstaty, u pachatele tedy musí být 

v době činu splněny kumulativně obě podmínky podle ustanovení § 26 TZ, a to existence 

duševní poruchy, která se u pachatele vyskytovala v době činu, a úplné vymizení 

rozpoznávací nebo (alternativně) ovládací schopnosti, které bylo způsobeno duševní 

poruchou.25 Duševní porucha jakožto biologické (lékařské) kritérium znamená odchylku 

od běžné normy, legální definici lze nalézt v § 123 TZ a má demonstrativní charakter. 

Ztráta rozumové (rozpoznávací) a ovládací (určovací) schopnosti jakožto psychologického 

(juristického) kritéria pak znamená, že pachatel není schopen rozpoznat protiprávnost 

svého jednání, respektive není schopen toto jednání ovládnout.26 

 
24 Definice tzv. „ostatních látek“ podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 3 Tdo 

392/2009. 
25 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872-875. 
26 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 9-10. 
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Aby se tedy mohl skutek kvalifikovat jako trestný čin opilství, pachatel musí být 

prokazatelně ve stavu nepříčetnosti, nikoliv pouze ve stavu zmenšené příčetnosti podle § 

27 TZ, jež se od nepříčetnosti liší tím, že rozpoznávací nebo ovládací schopnost je u 

pachatele podstatně snížená, nikoliv vymizelá. Pokud by se jednalo o zmenšenou 

příčetnost podle § 27 TZ, byl by pachatel odpovědný za spáchaný čin podle obecných zásad 

o odpovědnosti a ustanovení § 360 TZ by se tím pádem neaplikovalo. Totéž dovodil již 

v roce 1992 Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 4. 6. 1992, sp. zn. 11 To 73/92, kterým 

zrušil rozsudek Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 T 47/91. Městský soud ve zrušeném 

rozsudku aplikoval na posuzovaný skutek v té době nové ustanovení o opilství § 201a odst. 

1, jež bylo do Trestního zákona implementováno novelou č. 557/1991 Sb. Nejvyšší soud 

ve svém rozhodnutí uvedl následující: „Uvedené právní názory jsou správné, vycházejí 

však ze skutkových zjištění, která nemají oporu v provedených důkazech. … Jinými slovy: 

o trestném činu opilství podle § 201a tr. zák. je možno uvažovat jen tehdy, jestliže alespoň 

jedna ze složek pachatelova jednání ( rozpoznávací nebo ovládací ) byla v době činu v 

důsledku jeho opilosti prakticky vymizelá; pokud by došlo pouze k jejímu snížení, byť 

výraznému, je třeba takový čin posoudit jako trestný čin, jehož zákonné znaky naplňuje.“27 

Přizvaní znalci z oboru psychiatrie totiž ve znaleckém posudku, jenž byl podkladem pro 

rozhodování Městského soudu v Praze v dané věci na str. 124 uvedli, že schopnosti byly 

sníženy „měrou podstatnou, blízko vymizení“28, což neodpovídá požadavku úplného 

vymizení rozpoznávacích nebo ovládacích schopností. 

 

3.1.2. Actio subsequens – spáchání kvazideliktu 

Jakmile došlo k uvedení se do stavu nepříčetnosti návykovou látkou, nastupuje 

druhá fáze jednání vyžadovaná skutkovou podstatou, a tou je samotné spáchání činu jinak 

trestného. 

Čin jinak trestný nebo také tzv. kvazidelikt u § 360 TZ je jednání nepříčetného 

pachatele, které naplňuje znaky nějakého trestného činu (nestačí tedy naplnění znaků 

přestupku), postrádá však znaky příčetnosti a zavinění. Kvazideliktem může být téměř 

jakýkoliv trestný čin, jednání může být jak komisivní, tak i omisivní (což bývá častým 

případem).29 V úvahu připadá jak dokonaný trestný čin, tak i trestný čin ve stadiu pokusu, 

 
27 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 1992, sp. zn. 11 To 73/1992, uveřejněné pod č. 22/1993 Sb. 

soudních rozhodnutí a stanovisek.  
28 Ibid. 
29 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 
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avšak obvykle nikoliv příprava.30 Pachatel v nepříčetnosti může spáchat i více 

kvazideliktů, které naplňují znaky různých skutkových podstat, stále však půjde pouze o 

jedno souvislé jednání, jeden trestný čin opilství (pokud zůstane po celou dobu 

nepříčetný),31 stejně se o mnohosti útoků v nepříčetnosti vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém 

usnesení ze dne 15.11.2006, sp. zn. 7 Tdo 1379/2006: „I když se pachatel dopustí více 

útoků, které by jinak zakládaly více trestných činů, všechny tyto jednotlivé útoky tvoří jeden 

trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák.“32 Kvazideliktem obvykle nebudou trestné 

činy, jejichž znakem je určitá konkrétní pohnutka (pokud ji však nepříčetný pachatel nedal 

dostatečně najevo), a ani většinou nebudou v úvahu připadat činy, u nichž z důvodu jejich 

složitosti není pravděpodobné, že by je byla schopna spáchat nepříčetná osoba (například 

komplexní delikty z oblasti hospodářské kriminality).33 

 

3.2. Subjekt a subjektivní stránka 

Pachatelem trestného činu opilství může být jakákoliv fyzická osoba, která v době 

činu dovršila 15. rok věku, a je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého. 

Co se týče subjektivní stránky, zákon u tohoto trestného činu vyžaduje zavinění, a 

to alespoň ve formě nevědomé nedbalosti, přičemž zavinění se u opilství vždy musí 

vztahovat jen na samotné přivedení se do stavu nepříčetnosti aplikací návykové látky, a 

nikoliv na spáchaný kvazidelikt.34 Pokud by se zavinění vztahovalo i na spáchaný 

kvazidelikt, bylo by nutné postupovat podle § 360 odst. 2 TZ a jednání by se posoudilo 

jako jeden z případů actio libera in causa.35 V případech actio libera in causa však toto 

zavinění musí být dáno již před samotným uvedením se do stavu nepříčetnosti. 

V jistém smyslu je ale potřeba subjektivní stránku kvazideliktu zkoumat i u 

trestného činu opilství, jelikož bude nutné určit, podle jakého ustanovení se jednání v 

nepříčetnosti posoudí (tak například bude rozdíl v tom, zda se pachatel dopustil 

 
studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 44. 
30 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872-875. 
31 Ibid. 
32 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.11.2006, sp. zn. 7 Tdo 1379/2006. 
33 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872-875. 
34 Ibid. s. 875-876. 
35 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 43-44. 
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kvazideliktu vraždy nebo zabití, tedy jakéhosi kvaziúmyslného nebo kvazinedbalostního 

činu).36 Z obecného hlediska, prokázat zavinění v trestním řízení patří mezi nejobtížnější 

úkoly soudního dokazování, jelikož jeho předmětem je zjišťování myšlenkových pochodů 

obviněného, které jsou ale před orgány činnými v trestním řízení skryté. V tomto smyslu 

se vyjádřil Nejvyšší soud v rozhodnutí pod sp. zn. 3 Tdo 26/2013: „Zjišťování zavinění (a 

jeho formy) je za časté nesnadné, když jde o prokazování skutečností, které jsou součástí 

vnitřního života pachatele a které jiné osoby nemohou pozorovat, a přímým důkazem tak 

bývá pouze pachatelova výpověď.“37 Skutečnostmi, ze kterých lze usuzovat existenci 

zavinění, jsou tedy zejména nepřímé důkazy objektivního charakteru, z nichž lze pomocí 

logických myšlenkových operací dovodit pachatelův vnitřní vztah ke spáchanému 

trestněprávně relevantnímu jednání.38 Konkrétně se může jednat o nepřímé důkazy týkající 

se například typu nástroje použitého ke spáchání trestného činu a způsobu jeho užití, 

intenzity útoku, vztahu obviněného a poškozeného, osobnostních vlastností obviněného a 

způsobu jeho jednání.39 K subjektivní stránce kvazideliktu se vyjádřil i Nejvyšší soud ve 

svém nedávném rozhodnutí, v němž dovodil úmyslné zavinění pachatele na základě jeho 

projevů směrem k poškozenému, jimiž se pachatel opakovaně dožadoval vydání peněžního 

obnosu: „V případě kvazideliktu spáchaného v nepříčetnosti je nutno posuzovat subjektivní 

stránku na základě objektivních okolností, konkrétně v daném případě lze z obviněným 

několikrát opakované zřetelné výzvy k vydání 6 000 Kč směřované na poškozeného a 

doprovázené fyzickým napadením dovodit onen „kvaziúmysl“, neboť ze samotné podstaty 

takového jednání se jeví, že není možné je spáchat z nedbalosti.“40 

Pokud ovšem nebude zavinění prokázáno ani ve vztahu k samotnému uvedení se 

do stavu nepříčetnosti (z praxe například situace, kdy někdo přilévá jinému bez jeho 

vědomí do nealkoholického nápoje alkohol), nebude pachatel pro nepříčetnost podle § 26 

TZ trestně odpovědný. Stejně by se postupovalo v případě, kdy by u pachatele byla dána 

nepříčetnost již před samotnou aplikací návykové látky. Další situace, kdy soud může 

z důvodu nedostatku zavinění postupovat podle § 26 TZ, budou případy tzv. patické 

opilosti. Patická (= patologická) opilost, neboli patická ebrieta, je termín používaný 

 
36 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 44. 
37 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2013, sp. zn. 3 Tdo 26/2013. 
38 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 440/2014. 
39 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 

228. 
40 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 7 Tdo 1276/2019. 
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v současné psychiatrii, jenž popisuje jeden z typů opilosti41. Jedná se o neobvyklý a 

poměrně vzácný stav, jenž vzniká v důsledku konzumace alkoholu, přičemž množství 

alkoholu nemusí hrát žádnou roli a může jej vyvolat i jen velmi malá dávka. Patická ebrieta 

je provázena paranoidními představami a halucinacemi, může trvat v řádech pár minut až 

několika hodin a dochází při ní k chorobným změnám psychiky člověka.42 Tyto změny na 

psychickém stavu člověka jsou tak významné, že s nimi trestní právo v určitých případech 

spojuje beztrestnost pachatele v důsledku nedostatku zavinění ve vztahu k uvedení se do 

stavu nepříčetnosti. O nezaviněnou nepříčetnost se však bude jednat jen v případě, že se 

pachatel do patické opilosti nikdy v minulosti nepřivedl a nemohl tak očekávat, že u něj 

alkohol takovýto stav může vyvolat. V opačném případě bude za trestný čin opilství trestně 

odpovědný, k tomu například rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 9 Tz 216/2000, ze 

dne 19.10.2000: „Pojmy jak patologické tak komplikované opilosti v praxi převážně 

spadají do kategorie nepříčetnosti. V případě patologické opilosti duševní choroba 

zpravidla pachateli zabrání rozpoznat nebezpečnost požití alkoholu a následků s tím 

spojených. Nelze vyloučit ani případ, kdy si je pachatel vědom svého chorobného stavu, 

přesto alkohol požije, takže si zaviní následný stav nepříčetnosti. V takovém případě stav 

nepříčetnosti v důsledku patologické či komplikované opilosti nevylučuje trestní 

odpovědnost podle § 201a tr. zák. Konstrukce tohoto zákonného ustanovení pamatuje na 

všechny případy opilosti, ať již jde o opilost prostou či chorobnou.“43 

  

 
41 Psychiatrická nauka dále rozeznává opilost prostou, stadium paretické, stadium komatózní a opilost 

komplikovanou, k tomu více v: SOLNAŘ, Vladimír. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Základy 

trestní odpovědnosti. Praha: Orac, 2003. s. 242-243. 
42 PAVLOVSKÝ, Pavel. Patická opilost. Psychiatrie pro praxi. 2012, 13(2), s. 58–60. Dostupné z WWW: 

<https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2012/02/04.pdf>. 
43 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2000, sp. zn. 9 Tz 216/2000. 

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2012/02/04.pdf
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4. Sankce za trestný čin opilství 

Podle trestního zákoníku lze v České republice za všechny trestné činy uložit trest 

odnětí svobody. Délka trestu odnětí svobody je stanovena různě v rámci jednotlivých 

skutkových podstat trestných činů, přičemž obecně může být tento trest uložen 

v maximální výši 20 let, pokud nedojde k mimořádnému zvýšení trestu odnětí svobody 

podle § 59 TZ, nebo pokud se nejedná o výjimečný trest (tzn. trest odnětí svobody na více 

než 20 let do 30 let nebo trest na doživotí), přičemž podle horní hranice trestní sazby trestu 

odnětí svobody stanoveného u jednotlivých skutkových podstat se trestné činy dělí do 

kategorií na přečiny a zločiny (tzv. bipartice soudně trestných deliktů), kdy podle § 14 TZ 

jsou přečiny všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let, a zločiny jsou 

všechny trestné činy, které nejsou přečiny. V rámci zločinů ještě trestní zákoník rozlišuje 

kategorii zvlášť závažného zločinu, o ten se bude podle § 14 odst. 3 TZ jednat tehdy, pokud 

za některý úmyslný trestný čin trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

nejméně 10 let.  

Kromě trestu odnětí svobody umožnuje trestní zákoník uložit za spáchané trestné 

činy i další druhy trestů, a to domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, 

peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, ztrátu vojenské 

hodnosti, nebo vyhoštění (to je však možné uložit pouze cizincům).44 

Za trestný čin opilství je stanovena sankce trestu odnětí svobody v rozsahu 3 léta 

až 10 let. Pokud však za spáchaný kvazidelikt stanoví zákon mírnější trest, soud pachateli 

obligatorně uloží pouze tento mírnější trest, přičemž tato skutečnost musí být zohledněna 

v rozsudku ve výroku o trestu i s uvedením kvazideliktu, podle nějž je mírnější trest 

ukládán.45 Alternativní trest k odnětí svobody trestní zákoník u ustanovení o opilství 

nestanoví, avšak podle § 53 TZ lze za opilství místo trestu odnětí svobody uložit 

samostatně také trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest, trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest vyhoštění a zákaz 

pobytu. 

V případě trestu odnětí svobody u trestného činu opilství si lze všimnout, že 

zákonodárce zvolil trestní sazbu u trestu odnětí svobody poměrně široce, opilství tak může 

 
44 § 52 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
45 K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.11.2006, sp. zn. 7 Tdo 1379/2006, uveřejněné pod č. 

17/2008 Sb. soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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spadat do kategorie jak přečinu, tak i zločinu a dokonce zvlášť závažného zločinu, na rozdíl 

od předchozí úpravy, která za trestný čin opilství umožňovala uložit trest odnětí svobody 

maximálně 8 let.  

Možnost uložit pachateli odsouzenému za trestný čin opilství trest odnětí svobody 

ve výši až 10 let dává soudům široký prostor pro zohlednění spáchaného kvazideliktu ve 

výměře trestu, což ukazuje na záměr zákonodárce vydat se spíše cestou pojetí trestného 

činu opilství jako konkrétně ohrožovacího deliktu. Samotný čin jinak trestný a jeho 

závažnost tak bude rozhodující pro to, jestli bude opilství kvalifikováno jako přečin, zločin, 

nebo zvlášť závažný zločin.46 Toto však podle mého názoru zjevně popírá původní 

zamýšlený smysl rauschdeliktu. Pokud bychom se drželi pojetí opilství jako abstraktně 

ohrožovacího deliktu, tak by spáchaný kvazidelikt v ideálním případě neměl hrát žádnou 

roli a měl by sloužit pouze jako objektivní podmínka trestnosti. V této souvislosti se nabízí 

otázka, jak bude v konkrétních případech řešeno, zda se jedná ještě o přečin, či zda bude 

skutek kvalifikován jako zločin případně zvlášť závažný zločin. Pokud pachatel 

spáchá opilství jen z nedbalosti, ale kvazideliktem bude závažný „úmyslný“ čin (např. 

vražda), tak by se ze zákona mělo jednat vždy o přečin, jelikož všechny nedbalostní trestné 

činy jsou podle § 14 odst. 2 TZ přečiny. Avšak podle výkladu výše je pro výši trestu 

rozhodující zejména závažnost spáchaného kvazideliktu, a opilství tak zřejmě v tomto 

případě bude zločinem, případně zvlášť závažným zločinem. V opačné situaci, tedy kdy 

opilství bylo spácháno úmyslně a kvazideliktem byl nedbalostní čin (např. nedbalostní 

ublížení na zdraví), nebude kvalifikace pravděpodobně činit potíže, jelikož soud bude 

obligatorně ukládat trest mírnější podle spáchaného kvazideliktu (v případě zmíněného 

nedbalostního ublížení na zdraví by se jednalo o odnětí svobody nejvýše do jednoho roku) 

a opilství tak bude přečinem. 

Z praktického hlediska, s ohledem na možnou výši trestu odnětí svobody, je jistě 

zajímavé se zamyslet nad tím, jaké důsledky pro pachatele reálně plynou z kvalifikace 

skutku jako trestného činu opilství a nikoliv podle příslušného ustanovení za spáchaný čin. 

V praxi lze obecně pozorovat snahu na straně obhajoby, aby byl čin obžalovaného 

kvalifikován jako opilství, jehož důsledky se jeví jako příznivější. K tomu viz například 

rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 8 Tdo 201/2019, který rozhodoval o dovolání 

obviněného, v němž obviněný jako jeden z dovolacích důvodů uvedl nesprávné právní 

posouzení skutku podle § 265b odst. 1, písm. g) TŘ. Obviněný se dožadoval, aby byl jeho 

 
46 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872. 
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skutek kvalifikován jako trestný čin opilství a nikoliv jako znásilnění podle § 185 odst. 1 

alinea druhá, odst. 3 písm. a) TZ, a mimo jiné právě argumentoval tím, že odsouzení za 

opilství bude mít na jeho osobu příznivější dopad.47 Otázkou je, zda je tomu opravdu tak 

v každém případě. Pokud se prokáže, že obviněný spáchal trestný čin opilství, bude to 

znamenat vždy jen příznivější výsledek? Pro srovnání budou na příkladech demonstrovány 

potenciální dopady na fiktivního pachatele. 

Př. 1) Žena, 40 let, svým jednáním naplnila skutkovou podstatu loupeže podle § 173 odst. 1 TZ. Za tento 

trestný čin lze pachatelce uložit trest odnětí svobody ve výši 2 roky až 10 let. Žena byla v době činu pod 

vlivem alkoholu, obžaloba zvažuje posouzení skutku jako trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 TZ, za nějž 

lze uložit trest odnětí svobody ve výši 3 roky až 10 let (případná nepříčetnost bude předmětem dokazování). 

V tomto případě trestný čin loupeže umožňuje uložit mírnější trest, stanovené sazby za loupež by ale soud 

podle § 360 odst. 1 TZ ukládal i v případě odsouzení pachatelky za trestný čin opilství. Co do sankce, kterou 

bude možné uložit, nebude hrát právní posouzení skutku v tomto případě žádnou roli. 

Př. 2) Tatáž situace, jen obviněná v tomto případě naplnila skutkovou podstatu trestného činu poškození 

cizích práv podle § 181 odst. 1 TZ, za nějž je možné uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz 

činnosti. Ve srovnání s trestným činem opilství podle § 360 odst. 1 TZ bude evidentně mírnější trest podle 

§ 181 odst. 1 TZ, přičemž konečné právní posouzení skutku opět nebude mít žádný význam pro možnou 

sankci, jelikož i v této situaci bude v případě kvalifikace skutku podle § 360 odst. 1 TZ soud ukládat trest 

podle spáchaného kvazideliktu. 

Př. 3) Muž, 30 let, naplnil svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 a 

4 TZ, za nějž zákon stanoví sankci trestu odnětí svobody na 8 až 16 let. Pachatel byl v době činu pod vlivem 

alkoholu a v úvahu připadá i kvalifikace podle § 360 odst. 1 TZ. V tomto případě hrozí mírnější trest za 

trestný čin opilství a pro obžalovaného bude jistě výhodnější, pokud se prokáže, že byl v době činu 

v důsledku ovlivnění návykovou látkou nepříčetný. 

Na základě uvedených teoretických příkladů mohu konstatovat, že z kvalifikace 

podle § 360 odst. 1 TZ nemusí pro pachatele plynout vždy pouze příznivější důsledky. Je 

zjevné, že ve značném množství myslitelných případů by obdobných, ne-li stejných, 

výsledků, bylo dosaženo i kvalifikací skutku podle jiného ustanovení. Význam tedy bude 

mít opilství zejména v případech, kdy bude možné za spáchaný kvazidelikt uložit sankci 

vyšší než 10 let, v takových případech pak bude pochopitelná snaha obhajoby o prokázání 

nepříčetnosti obžalovaného a posouzení skutku podle ustanovení o opilství. Dalším 

důvodem, proč obhajoba často usiluje o kvalifikaci podle § 360 odst. 1 TZ, může být podle 

mého názoru i skutečnost, že odsouzení za opilství nebude pro pachatele tolik 

stigmatizující, jako by bylo například odsouzení za vraždu. Přeci jen prokázaná 

 
47 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.3.2019, sp. zn. 8 Tdo 201/2019. 
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nepříčetnost, ač zaviněná pachatelem, v sobě nese jakousi omluvu za předmětný 

kvazidelikt. 
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5. Souběh opilství s jinými trestnými činy a trestná součinnost 

V trestněprávní nauce je jako souběh trestných činů obecně označována situace, 

kdy jeden pachatel spáchá dva nebo více trestných činů dříve, než je za některý z nich 

vyhlášen odsuzující rozsudek soudem prvního stupně, či doručen trestní příkaz, pokud se 

na pachatele ohledně dřívějšího činu nehledí, jako by nebyl odsouzen. Milníkem, který 

ukončuje souběh, je tedy vyhlášený odsuzující rozsudek nebo doručený trestní příkaz, 

přičemž podmínkou je, že rozsudek (event. příkaz) později nabyde právní moci.48 Případné 

řádné či mimořádné opravné prostředky, resp. včas podaný odpor, v jejichž důsledku dojde 

ke zrušení tohoto rozsudku nebo trestního příkazu, nemají na souběh vliv, pokud v řízení 

o opravném prostředku dojde k pravomocnému odsouzení pachatele. 49 

Teorie rozlišuje souběh jednočinný a vícečinný. Souběhu jednočinného se pachatel 

dopustí, když jedním skutkem spáchá více trestných činů, a vícečinného souběhu v 

případě, kdy více skutky spáchá více trestných činů. Dále lze souběh dělit na stejnorodý a 

nestejnorodý v závislosti na tom, zda se jednalo o trestné činy stejné skutkové podstaty 

nebo byly skutkové podstaty různé.  

U trestného činu opilství nepřipadá v úvahu jednočinný souběh s žádným jiným 

trestným činem, neboť u nepříčetného pachatele se právě z důvodu nepříčetnosti bude vždy 

jednat pouze o trestný čin opilství, i kdyby pachatel svým jednáním naplnil skutkovou 

podstatu více trestných činů.50 V úvahu však připadá souběh vícečinný, a to v situaci, kdy 

se pachatel dopustí dalšího trestného činu před tím, než je za spáchaný trestný čin opilství 

vynesen odsuzující rozsudek, případně doručen trestní příkaz. 

Jelikož je trestný čin opilství tzv. vlastnoruční delikt, trestná součinnost na trestném 

činu opilství, například v podobě rozdělení úloh, není z logiky věci možná.51 V úvahu by 

mohla připadat například trestní odpovědnost toho, kdo se účastní na páchání kvazideliktu 

v domnění, že se jedná o příčetného pachatele, a to pouze odpovědnost za přípravu zvlášť 

závažného zločinu, pokud je příprava u konkrétního trestného činu trestná (jelikož zde není 

splněna akcesorita účastenství, nepříčetný pachatel se o žádný trestný čin ani nemohl 

pokusit, spáchaný skutek bude vždy pouze kvazideliktem). Také může dojít k situaci, kdy 

nepříčetnou osobu využije nepřímý pachatel jako živý nástroj ke spáchání trestného činu. 

 
48 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 336-337. 
49 K souběhu trestných činů a rozhodnému okamžiku pro uložení souhrnného trestu viz rozsudek Krajského 

soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 3. 1998, sp. zn. 4 To 124/98. 
50 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 876. 
51 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství. Bulletin advokacie. 1992, 6-7, s. 40. 
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V tomto případě bude nepřímý pachatel odpovědný za úmyslný trestný čin spáchaný 

pomocí živého nástroje, zatímco u nepříčetné osoby připadá v úvahu odpovědnost za 

trestný čin opilství.52 A je irelevantní, jestli nepřímý pachatel pouze využije něčí 

nepříčetnosti, nebo osobu sám za tímto účelem opíjí (toto by mohlo mít vliv pouze na 

trestní odpovědnost nepříčetné osoby – pokud by se její vlastní zavinění ve vztahu 

k uvedení se do stavu nepříčetnosti neprokázalo, tato osoba by byla za použití § 26 

beztrestná). 

  

 
52 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 9-10. 
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6. Mezní přístupy k řešení zaviněné nepříčetnosti 

 

6.1. Úplná beztrestnost pachatele 

Konstrukce trestného činu opilství podle § 360 TZ představuje umírněnou střední 

cestu mezi dvěma krajními přístupy, které trestněprávní nauka nabízí jako řešení problému 

trestní odpovědnosti pachatele jednajícího ve stavu nepříčetnosti, jež si sám přivodil.53 

Podle teorie se jako nejmírnější varianta nabízí úplná beztrestnost této osoby vyplývající 

z obecné zásady, že za skutek spáchaný v nepříčetnosti nemůže být nikdo trestně 

odpovědný, a v tomto případě i přes to, že si dotyčný nepříčetnost přivodil sám zaviněně 

konzumací návykové látky. Tato teoretická koncepce tak jako jediná plně odpovídá zásadě 

odpovědnosti za zavinění, její implementace do právního řádu by však v praxi byla velice 

problematická. Osobně se domnívám, že pokud by se zákonodárce vydal cestou úplné 

beztrestnosti pachatele, toto řešení by se pravděpodobně setkalo s nepochopením ze strany 

laické veřejnosti, a nesouhlasem většiny akademické obce. Takovéto pojetí by totiž 

nedokázalo zajistit účinnou ochranu veřejného pořádku a občanského soužití, který právě 

§ 360 TZ poskytuje, navíc už samotná existence ustanovení o trestném činu opilství působí 

jako generální prevence vůči potenciálním pachatelům. 

 

6.2. Plná trestní odpovědnost za spáchaný skutek 

Protipólem k předchozímu přístupu je plná trestní odpovědnost pachatele za skutek 

spáchaný v nepříčetnosti, kterou si dotyčný sám přivodil. Plnou trestní odpovědnost za 

výsledek zakotvoval i trestní zákon č. 140/1961 platný na tomto území do roku 1991 v 

ustanovení § 12 odst. 2 tr. zák.54 Tato koncepce je však v silném rozporu se zásadou 

odpovědnosti za zavinění a v moderních trestních předpisech, které se důsledně řídí 

zásadou subsidiarity trestní represe, se takový přístup uplatňovat nebude. 

Ani jeden z těchto dvou extrémních přístupů z pohledu moderní trestněprávní 

nauky neobstojí a lze tedy konstatovat, že současná úprava opilství jako samostatného 

trestného činu v § 360 podle koncepce tzv. rauschdeliktu je v porovnání se zmíněnými 

teoretickými přístupy nejvhodnějším řešením.  

 
53 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872. 
54 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Novatrix, s. 

r. o., 2009. s. 237. 
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7. Komparace trestného činu opilství se zahraniční právní úpravou 

Skutková podstata trestného činu opilství, jak jej zná český právní řád, vychází 

z kontinentální koncepce takzvaného rauschdeliktu, jehož původ lze nalézt v německy 

hovořících zemích, odkud byl převzat mnoha jinými právními řády v evropských státech. 

Konkrétní ustanovení o opilství napříč trestními zákoníky států na evropském kontinentu 

jsou konstruována obdobně. Současná nauka a teorie ve vztahu ke konceptu rauschdeliktu 

byla velice dobře zpracována především v Německu55, které může ve vztahu k trestnému 

činu opilství čerpat z mnohaleté aplikační praxe, a německý výklad institutů spojených se 

zaviněnou nepříčetností bývá častou inspirací pro zákonodárce ostatních zemí. 

Přesto se však úprava tohoto institutu v trestních předpisech jednotlivých států 

v určitých aspektech liší, a to především co do sankcí, jež je možné pachateli za spáchání 

uložit. Pro účely porovnání jednotlivých právních řádů s českým bude vhodné zde rozebrat 

úpravy teritoriálně a historicky blízkých států, konkrétně sousedního Německa, Rakouska 

a Slovenska, a Švýcarska, které všechny následují koncepci rauschdeliktu, a dále Polska, 

jehož úprava se od ostatních diametrálně liší. 

 

7.1. Švýcarsko 

Z uvedených států je trestný čin opilství nejmírněji upraven v trestním zákoně 

Švýcarska56, a to pod názvem Verübung einer Tat in selbstverschuldeter 

Unzurechnungsfähigkeit (neboli „Čin v zaviněné nepříčetnosti“) v tomto znění: 

 

 „Art. 263 

(1) Ten, kdo je nepříčetný pro zaviněnou opilost nebo omámení, a v tomto stavu spáchá čin, který by jinak 

byl zločinem nebo přečinem, bude potrestán peněžitým trestem. 

(2) Pokud se však pachatel dopustil v tomto stavu, který si sám přivodil, zločinu, za nějž je možné uložit 

pouze trest odnětí svobody, trestem bude odnětí svobody až na 3 

léta nebo peněžitý trest.“57 

 

 
55 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, 4, s. 32-37. 
56 Schweizerisches Strafgesetzbuch 311.0. 
57 Vlastní překlad Art. 263 švýcarského trestního zákoníku do češtiny. Původní znění: Art. 263 (1) Wer 

infolge selbstverschuldeter Trunkenheit oder Betäubung unzurechnungsfähig ist und in diesem Zustand 

eine als Verbrechen oder Vergehen bedrohte Tat verübt, wird mit Geldstrafe bestraft. (2) Hat der Täter in 

diesem selbstverschuldeten Zustand ein mit Freiheitsstrafe als einzige Strafe bedrohtes Verbrechen 

begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 



29 
 

Zákonodárce ve Švýcarsku zvolil v aktuální úpravě trestného činu opilství velice 

mírné sankce, což odpovídá pojetí tohoto činu jako abstraktně ohrožovacího deliktu. Podle 

prvního odstavce, jenž obsahuje základní skutkovou podstatu, lze uložit pouze peněžitý 

trest (jedná se o zmírnění už tak velice příznivé úpravy z předešlé dekády, která 

umožňovala uložit trest odnětí svobody až do výše 6 měsíců), jehož výši stanoví jiný právní 

předpis. Promítá se zde pojetí kvazideliktu jako pouhé podmínky trestnosti a je zřejmé, že 

na něj při ukládání sankce nebude brán (nebo jen minimálně) zřetel. Podle kvalifikované 

skutkové podstaty ve druhém odstavci je možné kromě peněžitého trestu alternativně uložit 

trest odnětí svobody až na 3 roky, ale pouze za předpokladu, že kvazideliktem bude zločin, 

za nějž trestní zákon neumožňuje uložit jiný trest než trest odnětí svobody. Jedná se tak o 

jednu z nejmírnějších úprav tohoto trestného činu v Evropě. 

 

7.2. Rakousko 

Podobnou úpravu co do maximální výše trestu odnětí svobody má trestní zákoník 

rakouský58. Pod názvem Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller 

Berauschung (neboli „Spáchání trestného činu ve stavu plného opojení“) se nachází toto 

znění: 

 

„§ 287 

(1) Kdo se, byť i z nedbalosti, přivede alkoholem nebo jinou návykovou 

látkou do stavu nepříčetnosti, v němž spáchá jednání, které by, pokud by nebyl ve stavu nepříčetnosti, 

mohlo být považováno za zločin nebo přečin, bude potrestán odnětím 

svobody až na 3 léta. Uložený trest však 

nesmí být přísnější svou podstatou ani výměrou než trest, který by podle zákona hrozil za čin 

v nepříčetnosti spáchaný. 

(2) Pachatel může být stíhán pouze na žádost nebo se souhlasem, pokud i 

čin, jehož se v nepříčetnosti dopustil, lze stíhat jen na žádost nebo 

se souhlasem.“59 

 
58 Strafgesetzbuch 60/1974 BGBl.  
59 Vlastní překlad § 287 rakouského trestního zákoníku do češtiny. Původní znění: § 287 (1) Wer sich, 

wenn auch nur fahrlässig, durch den Genuß von Alkohol oder den Gebrauch 

eines anderen berauschenden Mittels in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rausch versetzt, 

ist, wenn er im Rausch eine Handlung begeht, die ihm außer diesem Zustand als Verbrechen oder 

Vergehen zugerechnet würde, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch 

nach Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz für die im Rausch begangene Tat androht. (2) Der 

Täter ist nur auf Verlangen oder mit Ermächtigung zu verfolgen, wenn die im Rausch 

begangene mit Strafe bedrohte Handlung nur auf Verlangen, auf Antrag oder mit Ermächtigung zu 

verfolgen ist. 
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Rakouská úprava opilství obsahuje v prvním odstavci opět typickou konstrukci této 

skutkové podstaty. Sankce, jež hrozí za spáchání skutku, je odnětí svobody ve výši až 3 

léta, avšak s podmínkou, že uložený trest nebude přísnější než ten, který lze podle 

rakouského zákona za spáchaný čin uložit. Druhý odstavec obsahuje speciální ustanovení, 

které se týká možnosti stíhat pachatele jen na návrh nebo se souhlasem, pokud i spáchaný 

kvazidelikt lze stíhat jen na návrh nebo se souhlasem. Institut upravený tímto odstavcem 

odpovídá českému procesnímu institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného, který 

je upraven v § 163 TŘ, a nikoliv přímo u trestného činu opilství, jako je tomu v rakouském 

trestním zákoníku. 

 

7.3. Německo 

Téměř totožné znění, jen s přísnější sankcí, má trestní zákoník v Německu. Trestný 

čin Vollrausch (neboli plné opojení) je upraven v německém trestním zákoníku60 takto: 

 

„§ 323a 

(1) Ten, kdo se úmyslně nebo z nedbalosti přivede vlivem alkoholických nápojů nebo jiných 

omamných látek do stavu nepříčetnosti, bude potrestán trestem odnětí svobody 

až na 5 let nebo peněžitým trestem, jestliže se ve stavu nepříčetnosti dopustí protiprávního činu, za který jej 

nebude možné v důsledku opojení potrestat, jelikož byl nepříčetný nebo 

to nelze vyloučit. 

(2) Trest nesmí být přísnější než trest, který za spáchaný čin hrozí. 

(3) Čin je možné stíhat pouze na návrh, se souhlasem nebo na žádost, jestliže i čin v opojení je možné stíhat 

jen na návrh, se souhlasem nebo na žádost.“61 

 

I přes trestní sankci, která je stanovena v porovnání s výše uvedenými úpravami 

poměrně vysoko, zůstává opilství vždy přečinem, protože podle německého trestního 

zákoníku je zločinem pouze takový čin, za nějž je stanovena sankce odnětí svobody 

s možnou nejkratší délkou alespoň ve výši 1 roku62, a v § 323a žádná spodní hranice 

stanovena není. Německé ustanovení navíc umožňuje od trestu odnětí svobody ustoupit 

 
60 Strafgesetzbuch BGBl. I S. 3322.  
61 Vlastní překlad § 323a německého trestního zákoníku do češtiny. Původní znění: § 323a (1) Wer sich 

vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch 

versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand 

eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches 

schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. (2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die 

Strafe, die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist. (3) Die Tat wird nur auf Antrag, mit 

Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt, wenn die Rauschtat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder 

auf Strafverlangen verfolgt werden könnte. 
62 Jak je stanoveno v § 12 odst. 1 a 2 německého trestního zákoníku. 
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úplně a alternativně uložit peněžitý trest. Avšak vzhledem k možné výši trestu odnětí 

svobody zde lze, na rozdíl od úpravy švýcarské a rakouské, vysledovat záměr zákonodárce 

dát soudům při rozhodování o vině širší prostor na to, aby mohl být kvazidelikt ve výměře 

zohledněn, což dle mého názoru ale plně neodpovídá zásadě odpovědnosti za zavinění a 

pojetí trestného činu opilství jako abstraktně ohrožovacího deliktu. 

Byla by ale chyba tvrdit, že rakouská nebo švýcarská úprava trestného činu opilství 

úplně vylučují možnost případně povinnost soudů zohlednit spáchaný kvazidelikt ve 

výměře sankce – podle rakouského trestního zákoníku, stejně jako podle německého, 

nesmí být pachateli uložen přísnější trest, než jaký je možno uložit za spáchaný kvazidelikt, 

ve švýcarském zákoníku pak mají soudy povinnost za závažný kvazidelikt uložit přísnější 

trest. 

Německá úprava dále výslovně umožňuje postup podle zásady in dubio pro reo, 

když stanoví, že pachatel bude odpovědný za opilství v případě, že „…byl nepříčetný nebo 

to nelze vyloučit“. Pro odpovědnost za Vollrausch tedy postačí, že nepříčetnost nebude 

možné vyloučit.63 

Ani jedna z těchto tří zmíněných zahraničních právních úprav na rozdíl od té české 

neobsahuje úpravu institutu actio libera in causa64, a tento institut byl tak v jednotlivých 

státech upraven až naukou a aplikační praxí.65 

 

7.4. Slovensko 

Nejblíže k ustanovení o opilství, jak je konstruováno v českém trestním zákoníku, 

má znění slovenské. „Opilstvo“ podle trestného zákona66 zní takto: 

  

 
63 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (2. část). Bulletin advokacie. 2005, 3, s. 28. 
64 V českém právu je tento institut výslovně upraven v § 360 odst. 2 trestního zákoníku. 
65 K tomu např. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i 

teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – 

srovnávací studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 1995. s. 50.   
66 Zákon č. 300/2005 Z. z. - znenie účinné od 01.01.2020. 
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„§ 363 

(1) Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, 

privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky 

trestného činu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však 

dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje 

miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom. 

(2) Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do 

stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.“ 

 

Znění prvního odstavce se od české úpravy liší jen co do výše sankce, zákonodárce 

stanovil trest odnětí svobody v rozpětí tři až osm let, což odpovídá české úpravě před 

přijetím nového trestního zákoníku číslo 40/2009 Sb. Výše trestní sazby slovenského 

trestného zákona opět dává široké možnosti soudcům zohlednit ve výměře trestu spáchaný 

kvazidelikt, což nereflektuje pojetí opilství jako abstraktně ohrožovací delikt a porušuje 

zásadu odpovědnosti za zavinění. 

Ve druhém odstavci je stejně jako v českém trestním zákoníku upraven institut 

actio libera in causa, avšak na rozdíl od české úpravy, která v novele z roku 1992 přidala 

do ustanovení o actio libera causa i kulpózní variantu tohoto institutu, upravuje trestný 

zákon pouze jeho dolózní variantu, tedy takzvané „opití se na kuráž“. 

 

7.5. Polsko 

Zcela odlišné pojetí opilství než všechny zmíněné státy, prezentuje polský trestní 

zákoník67, jenž beze změn převzal ustanovení o opilství ze svého předchozího trestního 

zákoníku z roku 1969.68 Opilství nemá v polském trestním zákoníku žádné samostatné 

ustanovení, nepříčetnost zaviněná aplikací návykové látky je zohledněna v rámci obecné 

úpravy nepříčetnosti pouze jako výjimka z tohoto ustanovení (v českém právu se takovéto 

pojetí uplatnilo ještě v § 12 zákona č. 140/1961 Sb., viz níže): 

  

 
67 Kodeks karny, účinný od 1. září 1998. 
68 ROSŮLEK, Adéla. Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu 

nepříčetnosti pod vlivem návykových látek. Trestněprávní revue. 2019, 10, s. 210.   
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„§ 31 – nepříčetnost a zmenšená příčetnost: 

(1) Nedopouští se trestného činu ten, kdo z důvodu psychické nemoci, mentální retardace nebo jiné 

poruchy psychického charakteru nemohl v době činu rozpoznat jeho význam nebo ovládnout své chování. 

(2) Pokud v době spáchání trestného činu schopnost rozpoznat jeho význam nebo ovládnout své chování 

byla v značném stupni omezena, soud může mimořádně snížit trest. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije, když se pachatel uvedl do stavu nestřízlivosti nebo opojení, 

způsobujícího vyloučení nebo omezení příčetnosti, které předvídal nebo mohl předvídat.“69 

 

Na rozdíl od velkého množství evropských států, které se vydaly cestou koncepce 

tzv. rauschdeliktu a do svých trestních kodexů vložily samostatnou skutkovou podstatu 

opilství, zákonodárce v Polsku pohlíží na opilství jako na pouhou výjimku z principu 

odpovědnosti za zavinění a ponechává plnou trestní odpovědnost za skutek spáchaný 

v zaviněné nepříčetnosti. Objektivní odpovědnost za trestný čin absolutně neodpovídá 

zásadě nullum crimen sine culpa, v Polsku však zvítězila zásada ochrany společnosti před 

opilým pachatelem.70 

Třetí odstavec tohoto ustanovení uvádí, že nestřízlivost nebo opojení, do nějž se 

pachatel přivedl, předvídal nebo jej alespoň předvídat mohl, tato podmínka se však v praxi 

nedokazuje a platí presumpce, že účinky alkoholu a návykových látek na člověka jsou 

každému obecně známy a bude nutné dokazovat pouze případnou neznalost této 

skutečnosti.71 

  

 
69 Překlad převzat z: ROSŮLEK, Adéla. Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy 

spáchané ve stavu nepříčetnosti pod vlivem návykových látek. Trestněprávní revue. 2019, 10, s. 210. 
70 ROSŮLEK, Adéla. Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu 

nepříčetnosti pod vlivem návykových látek. Trestněprávní revue. 2019, 10, s. 210.   
71 Ibid. 
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8. Úprava opilství a nepříčetnosti v historii na českém území 

Současná konstrukce trestného činu opilství byla do trestního zákoníku č. 40/2009 

Sb. převzata z předchozího trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění novely provedené 

zákonem č. 175/1990 Sb. Problematikou opilství a vlivu alkoholu a návykových látek na 

kriminalitu se však právo zabývalo již v poměrně dávné historii, na českém území je známá 

úprava opilství už z období 15. - 16. století, k tomu viz Malý, který ve svém díle cituje 

Brikcího: „…opilec vraždu nebo krádež učině, opilstvie jeho nevymlúvá.“72  

 

8.1. Constitutio criminalis Theresiana (1768) 

První významnou právní úpravou na našem území, která se zabývala nepříčetností, 

a to i nepříčetností zaviněnou, byl Hrdelní řád Marie Terezie, také známý jako Constitutio 

Criminalis Theresiana, z roku 1768. Tento kodex, ač v mnoha ohledech zastaralý (stále 

například nahlížel na trest jako na mstu za spáchaný čin či připouštěl stíhání na základě 

analogie, atd.73), byl zejména významný v tom, že sjednotil trestní právo na území celého 

císařství kromě Uher.74 Předchozí trestní zákoník Josefa I. sloužil ve vztahu k českému 

právu pouze jako podpůrný předpis, a až Hrdelní řád Marie Terezie se stal výlučným a 

univerzálně platným předpisem sjednocujícím trestní právo.75 Samotná nepříčetnost a její 

trestání bylo upraveno poměrně rozsáhle.  

Trestný čin opilství se nacházel v článku 11 § 5 Tereziánského kodexu a upravoval 

dokonce tři druhy opilství. Takzvané ebrietas involuntaria (=opilství nechtěné) se dotýkalo 

situací, kdy se pachatel do stavu nepříčetnosti dostal konzumací nápoje, kuřiva či pokrmu 

a to náhodou, případně byl k požití naveden či donucen jinou osobou, a pokud u pachatele 

došlo k úplnému zbavení smyslů, nebyl trestně odpovědný. Trestně odpovědný však mohl 

být naopak ten, kdo pachatele do nepříčetného stavu přivedl, především pokud tak konal 

již s úmyslem způsobení škodlivého následku a využil nepříčetné osoby jako živého 

nástroje ke spáchání trestného činu. Ebrietas voluntariam cum plena mentis alienatione 

[=opilství chtěné s plným vědomím (úmyslem) jiného (cizího)] pak zahrnovalo situace, 

kdy pachatel, který se vědomě přivedl do nepříčetného stavu sice spáchal trestný čin, ale 

uplatnila se zde polehčující okolnost spočívající v zavrženíhodném jednání jiného, takže 

 
72 MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 29. 
73 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. KNOLL, Vilém. RUNDOVÁ, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 88–89.  
74 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, 4, s. 35-36.  
75 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. KNOLL, Vilém. RUNDOVÁ, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 88–89.   
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pachatel byl potrestán mírněji než jak by tomu bylo u třetího případu opilství, tedy ebrietas 

voluntariam cum aliquo rationis usu (Opilství chtěné s nějakým užitím rozumu), které 

z dnešního pohledu odpovídá plné trestní odpovědnosti pachatele, který se v důsledku 

vědomé konzumace návykových látek dostal do stavu zmenšené příčetnosti, ve které 

spáchal trestný čin.76 Opilství podle tereziánského kodexu tedy v určitých případech 

představovalo polehčující okolnost, která mohla vést až k trestní neodpovědnosti 

pachatele. 

 

8.2. Všebecný zákoník o zločinech a jejich trestání (1787) 

Kodex Constitutio Criminalis Theresiana byl však pro svou celkovou zastaralost 

poměrně záhy nahrazen (platný byl pouze 19 let). V roce 1787 z popudu Josefa II na jeho 

místo vstoupil Všeobecný zákoník o zločinech a jejich trestání, jenž jako první trestní 

zákoník na našem území zakotvuje zásadu „nulum crimen, nulla poena sine lege“ a zásadu 

presumpce neviny.77 Opilství zde na rozdíl od Tereziánského kodexu nebylo bráno jen jako 

polehčující okolnost, nýbrž jako skutečnost vylučující svobodnou vůli a tím pádem 

vylučující i vůli k páchání zločinu. Osoba ve stavu opojení, jež v tomto stavu spáchala 

neúmyslný trestný čin, tak podle tohoto předpisu nemohla být trestně odpovědná. 

Všeobecný zákoník Josefa II totiž stanovil, že trestný čin lze spáchat pouze se zlým 

úmyslem.78 

 

8.3. Zákon o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803) a Zákon o zločinech, 

přečinech a přestupcích (1852) 

V roce 1803 byl vydán Zákon o zločinech a těžkých policejních přestupcích, který 

byl v roce 1852 nahrazen co do obsahu téměř totožným Zákonem o zločinech, přečinech a 

přestupcích79, přičemž zaviněná nepříčetnost byla v obou předpisech upravena v podstatě 

totožně. Podle těchto zákonů bylo možné trestat zaviněné opilství jako přestupek, pokud 

spáchaným kvazideliktem byl zločin. V případě, že kvazidelikt nedosahoval závažnosti 

 
76 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, 4, s. 36-37. 
77 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. KNOLL, Vilém. RUNDOVÁ, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 91.  
78 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, 4, s. 37-38. 
79 VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo v českých zemích za absolutismu. In: SALÁK, Pavel. TAUCHEN, 

Jaromír (eds.). Československé trestní právo v proměnách věků (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova 

univerzita, 2009. s. 72. 
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zločinu, nebylo možné za něj pachatele potrestat.80 Zákonné znění podle zákona z roku 

1852 bylo následující: 

 

„§ 236 

Při zločinech spáchaných v nahodilém opilství přičítati se má opilství za přestupek 

Ačkoliv činy, jež jinak jsou zločiny, když spáchány v nahodilém opilství, za zločiny 

pokládati se nemohou (§ 2 lit. c), tresce se v tomto případu opilství jako přestupek (§ 523).“ 

„§ 523 

Trest 

Pro opilství jako přestupek trestati se má, kdo jsa opilým vykoná nějaký čin, který by se 

mu krom opilství přičítal za zločin (§ 236). Trestem na to jest vězení od jednoho až do 

tří měsíců. Věděl-li opilý ze zkušenosti, že v opilství podroben jest prudkým hnutím mysli, má býti vězení 

zostřeno, ale při těžších zlých skutcích uznati se má na tuhé vězení 

až do šesti měsíců.“81 

 

8.4. Trestní zákon (1950)  

Další rekodifikace se trestní právo na našem území dočkalo až za necelých 100 let 

od vydání Zákona o zločinech, přečinech a přestupcích, a to po druhé světové válce v roce 

1950, dva roky po komunistickém převratu, kdy vešel v platnost nový Trestní zákon číslo 

86/1950 Sb.82 

 

„§ 186 

Opilství 

Kdo se požitím alkoholického nápoje nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž 

se dopustí trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let; dopustí-li se však trestného činu, 

na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.“ 

„§ 187 

(1) Kdo se opije, byť i z nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem, nebo 

kdo osobu, která je v opilosti náchylná k výtržnostem, úmyslně opije nebo její opilost zvyšuje, 

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo požije alkoholického nápoje za takových okolností, že by mohl ohrozit život 

nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.“ 

 

 
80 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, 5, s. 37-39. 
81 Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích. 
82 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. KNOLL, Vilém. RUNDOVÁ, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 162.   
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Na rozdíl od předchozí úpravy zakotvuje § 186 možnost uvedení se do stavu 

nepříčetnosti i jiným způsobem než jen požitím alkoholického nápoje, dále také došlo ke 

zvýšení maximální trestní sazby, kterou bylo možno pachateli uložit, z čehož lze dovodit, 

že cílem zákonodárce bylo zohlednit ve výměře i spáchaný kvazidelikt. Avšak i přes 

provedené zvýšení trestní sazby tato úprava zakotvuje nižší trest odnětí svobody než trestní 

zákoník účinný dnes, podle něhož lze uložit trest odnětí svobody až na 10 let. Podle mého 

názoru činí tento fakt ze staršího předpisu předpis pokrokový, jenž více reflektuje zásadu 

odpovědnosti za zavinění a spíše odpovídá pojetí trestného činu opilství jako abstraktně 

ohrožovacího deliktu. 

Zároveň ale trestní zákon z roku 1950 v následujícím § 187 zakotvuje poměrně 

zpátečnicky trestní odpovědnost za samotné opití, a to pod podmínkou, že je daná osoba 

v opilosti náchylná k výtržnostem.83 Takovéto osobě hrozí trest odnětí svobody až na šest 

měsíců, přičemž stejně bude potrestána osoba, která tuto osobu úmyslně opije nebo její 

opilost zvyšuje. 

 

8.5. Trestní zákon (1961) 

Vliv sovětského zákonodárství se naplno projevil v roce 1961, kdy byl přijat nový 

Trestní zákon číslo 140/1961 Sb. Nová úprava přinesla změny ve vnímání trestního práva, 

oproti předchozí úpravě je zde posílen princip tzv. materiálního pojetí trestného činu. To 

znamená, že pro trestní odpovědnost pachatele je rozhodující dosažení určitého stupně 

společenské nebezpečnosti skutku (kdy tento stupeň nebezpečnosti musí být vyšší než 

nepatrný),84 přičemž naplnění znaků skutkové podstaty vyžadovaných zákonem je až 

druhotné, jak vyplývá ze znění tohoto zákona.85 

Materiální pojetí z obecného hlediska (resp. materiálně formální pojetí) tedy díky 

korektivu společenské nebezpečnosti umožňuje netrestat skutky, které sice po formální 

stránce trestným činem jsou, avšak jejich faktická nebezpečnost pro společnost je 

minimální. Domnívám se, že pokud správně uchopeno, zajišťuje toto pojetí spravedlivější 

rozhodování o trestnosti konkrétních skutků. Materiální pojetí se však v rukou totalitních 

režimů může snadno stát nástrojem ke zneužívání práva ve prospěch ideologie, a to 

 
83 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, 7-8, s. 41-42. 
84 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Československé trestní právo. Svazek I. Obecná část. 2. vydání. Praha: Orbis, 

1969. s. 80. 
85 Viz § 3 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb, Trestní zákon: „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, 

jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně,“ a § 3 odst. 2 tamtéž: „Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro 

společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.“  
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zejména kvůli nebezpečí, že budou skutkové podstaty vymezeny příliš široce, a tato 

vágnost poskytne soudům poměrně velký prostor pro vlastní uvážení, o tomtéž obdobně 

uvažoval také Solnař: „Jednu stinnou stránku arci materiální pojetí trestného činu patrně 

má. Korektiv nebezpečnosti činu pro společnost může totiž vést zákonodárce k tomu, že 

spoléhaje na něj stanoví podmínky trestnosti příliš široce.“86 

Oproti tomu formální pojetí, které zakotvuje současný trestní zákoník, požaduje 

pro trestnost pouze splnění znaků některé skutkové podstaty vymezené ve zvláštní části 

trestního zákoníku a kritérium společenské nebezpečnosti se při rozhodování soudů o vině 

pachatele již nijak nezohledňuje. Namísto společenské nebezpečnosti se zavádí kritérium 

tzv. společenské škodlivosti. Společenská škodlivost činu je jednou z podmínek pro 

uplatnění hmotněprávní zásady subsidiarity trestní represe, která v současné úpravě slouží 

jako materiální korektiv formálního pojetí.87 

Úprava z roku 1961 se významně dotkla i trestání zaviněné nepříčetnosti. Ze 

zákona byla úplně odstraněna skutková podstata trestného činu opilství a namísto toho 

zákonodárce uplatnil extrémní řešení ve formě zakotvení plné trestní odpovědnosti za 

skutek spáchaný ve stavu zaviněné nepříčetnosti a opilství bylo chápáno pouze jako 

výjimka z obecné úpravy nepříčetnosti:88 

 

„§ 12 

Nepříčetnost 

(1) Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, přivede-li se pachatel do stavu nepříčetnosti, byť i z nedbalosti, 

požitím alkoholického nápoje nebo omamného prostředku.“89 

 

Toto pojetí reflektuje snahu Sovětského zákonodárství bojovat proti alkoholismu a 

tvrdě trestat jeho projevy ve společnosti. V zákoně byla nadále zachována úprava situací 

kvalifikovaných jako actio libera in causa, a orgány činné v trestním řízení na základě 

 
86 SOLNAŘ, Vladimír. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. 

Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1972. s. 82.  
87 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 129-130. 
88 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 34-35. 
89 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
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vnitřního vztahu pachatele ke spáchanému trestnému činu a podle formy spáchání 

dovozovali stupeň nebezpečí spáchaného skutku pro společnost.90    

  

8.6. Trestní zákon (1991) 

Po pádu komunismu v roce 1989 bylo nezbytně nutné provést rozsáhlou novelizaci 

trestního práva a přizpůsobit jej požadavkům zbytku moderního světa. Trestání zaviněné 

nepříčetnosti se významně dotkl Trestní zákon číslo 557/1991 Sb., který pevně zakotvuje 

zásadu nullum crimen sine culpa. Nová úprava odstraňuje extrémní pojetí trestání zaviněné 

nepříčetnosti podle zákona z roku 1961 a vrací se k původní myšlence úprav 

předcházejících, a to k zakotvení samostatné skutkové podstaty trestného činu opilství a 

odstranění plné trestní odpovědnosti za kvazidelikty spáchané ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti.91 Nová skutková podstata trestného činu opilství měla následující znění: 

 

„§ 201a 

Opilství 

(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu 

nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude potrestán odnětím 

svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného činu, na který 

zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu 

spáchat trestný čin.“ 

 

Na rozdíl od současné úpravy bylo podle tohoto ustanovení možné přivést se do 

stavu nepříčetnosti nejen požitím nebo aplikací návykové látky, ale i „jinak“.  „Jiné“ 

přivedení se do stavu nepříčetnosti bylo teoretiky vykládáno různě, například by se mohlo 

jednat o situaci, kdy by si osoba, která se léčí na psychiatrii, nevzala předepsané 

medikamenty, v důsledku čehož by se dostala do stavu nepříčetnosti, a tato osoba alespoň 

měla nebo mohla vědět, že takový výsledek může nastat.92 

Nově zákonodárce v rámci trestného činu opilství zakotvuje ve druhém odstavci 

tohoto ustanovení úpravu institutu actio libera in causa, konkrétně jeho dolózní formy, 

 
90 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s. 43-44. 
91 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 39. 
92 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika[online], 2002, 4. 

Dostupné z WWW: <https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d>.  

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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kulpózní forma actio libera in causa byla do ustanovení začleněna záhy, a to novelou 

trestního zákona číslo 290/1993.93 Ve znění z roku 1993 zůstala skutková podstata až do 

přijetí trestního zákoníku číslo 40/2009, jenž je účinný až do současnosti. 

  

 
93 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie. 2005, 2, s. 55. 
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9. Actio libera in causa  

 

9.1. Actio libera in causa ve vztahu k trestnému činu opilství  

Trestní zákoník zakotvuje ve druhém odstavci § 360 institut zvaný actio libera in 

causa, což v doslovném překladu znamená jednání svobodné ve své příčině.94 Jedná se o 

trestněprávní konstrukci, která nám umožňuje trestat nepříčetného pachatele přímo za 

spáchaný kvazidelikt, pokud se do nepříčetnosti uvedl sám. Actio libera in causa tedy 

zakládá plnou trestní odpovědnost pachatele. V případech, které je možné takto 

kvalifikovat, nelze použít privilegované ustanovení o opilství podle § 360 odst. 1 TZ, ani 

ustanovení o nepříčetnosti podle § 26 TZ, a pachatel bude potrestán podle ustanovení za 

spáchaný trestný čin. 

Hlavní rozdíl mezi trestným činem opilství a touto pomocnou konstrukcí spočívá 

zejména v subjektivní stránce. Zatímco u opilství podle § 360 odst. 1 TZ absolutně chybí 

vnitřní vztah pachatele ke způsobenému následku, kvalifikace podle actio libera in causa 

tento vztah obligatorně vyžaduje. Spáchaný kvazidelikt musí být kryt zaviněním pachatele, 

v úvahu připadá úmyslná i nedbalostní forma zavinění, a vnitřní vztah pachatele k následku 

musí být dán již před uvedením se do nepříčetnosti. Tato úprava se tedy aplikuje v situaci, 

kdy se pachatel uvádí do nepříčetného stavu již s úmyslem spáchat trestný čin (v tomto 

případě se bude jednat o dolózní formu actio libera in causa), nebo spáchá trestný čin v 

nedbalosti, kdy ona nedbalost spočívá právě v uvedení se do stavu nepříčetnosti (kulpózní 

forma actio libera in causa). 

Není však obvyklé, aby byl tento institut v zákoně výslovně upraven, v mnohých 

zahraničních právních řádech podobný institut chybí (viz výše), případně je upravena 

pouze jeho dolózní forma, a jeho absence je obvykle řešena až aplikační praxí a soudní 

judikaturou.95 

Případy actiones liberae in causa jsou dvoufázové, skládají se ze dvou po sobě 

jdoucích jednání, actio precedens a actio subsequens, kde actio precedens je fáze, během 

které se příčetný pachatel uvádí do stavu nepříčetnosti, a actio subsequens pak fáze, kdy 

již nepříčetný pachatel způsobí trestněprávně relevantní následek, naplňující znaky některé 

 
94 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208. 
95 K tomu například CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální 

praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním 

nepříčetnosti – srovnávací studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další 

vzdělávání soudců a státních zástupců, 1995. s. 50.   
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skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku. Zavinění pachatele se zkoumá 

zvlášť k oběma fázím jednání, nejen ke spáchanému kvazideliktu, ale i ve vztahu k uvedení 

se do stavu nepříčetnosti, a v praxi tím pádem může nastat velká škála situací, se kterými 

se musí teorie vyrovnat a které je potřeba nějakým způsobem kvalifikovat.96   

 

9.2. Actio libera in causa dolosa 

O dolózní formu actio libera in causa se obecně jedná v případě, kdy se pachatel 

uvede do stavu nepříčetnosti s úmyslem v této nepříčetnosti spáchat trestný čin. Typickým 

učebnicovým příkladem, uváděným v souvislosti s actio libera in causa dolosa, je 

takzvané opití na kuráž.  Úmysl musí směřovat ke konkrétnímu trestnému činu, tedy 

samotné vědomí pachatele o tom, že se u něj ve stavu nepříčetnosti projevují sklony páchat 

trestnou činnost, před tímto požadavkem neobstojí (takový pachatel by mohl být 

odpovědný právě za trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 TZ).97 Obecně se požaduje, 

aby se jednalo o konkrétní čin na konkrétně určené osobě, postačí však i úmysl ke spáchání 

trestného činu určitého druhu na jakékoliv oběti (typicky u pachatelů s deviantní motivací, 

pro které není identita oběti důležitá) za podmínky, že se skutečný průběh činu 

v podstatných okolnostech shoduje s původní představou pachatele a odlišnosti jsou jen 

marginální, například k usmrcení došlo na jiném místě / jiným než zamýšleným způsobem, 

a tak podobně.98 

Problematiku zavinění ve vztahu k jednání v nepříčetnosti u případů actiones 

liberae in causa dolosa tak teorie řeší poměrně jasně. Co však činí potíže, je otázka, zda i 

samotné uvedení se do stavu nepříčetnosti musí být kryto úmyslným zaviněním. V situaci, 

kdy lze dovodit úmyslné zavinění ve vztahu k oběma fázím jednání, je aplikace dolózní 

formy jednoznačná. Problém nastává v situaci, kdy se pachatel ještě před tím, než spáchá 

konkrétně určený úmyslný čin, přivede do stavu nepříčetnosti z nedbalosti. Pachatel 

v tomto případě vůbec neměl v úmyslu uvést se aplikací nebo konzumací návykové látky 

do stavu nepříčetnosti, ani nevěděl, že by se tak mohlo stát, a naopak předpokládal, že 

skutek spáchá jako příčetný, případně zmenšeně příčetný. Lze tedy konstatovat, že skutek 

v tomto případě proběhl odchylně, než jak jej pachatel původně zamýšlel, a vzhledem 

k nepříčetnosti byla jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnost vymizelá, a pachatel tak 

 
96 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní 

revue, 2006, 3, s. 69.   
97 Ibid.   
98 Ibid.   
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nemůže být plně trestně odpovědný za úmyslný trestný čin podle actio libera in causa 

dolosa.99 

Ze samotného úmyslu pachatele spáchat trestný čin totiž nelze dovozovat, že by ke 

spáchání skutečně došlo, pokud by pachatel zůstal příčetný. Potenciální trestný čin totiž 

nedospěl ani do stadia přípravy, než se pachatel stal nepříčetným, a jen za samotnou 

myšlenku na spáchání trestného činu nemůže být podle zásady cogitationis poenam nemo 

patitur100 nikdo trestně odpovědný. V úvahu tak připadá nanejvýše odpovědnost pachatele 

za nedbalostní trestný čin podle actio libera in causa culposa, případně subsidiárně 

odpovědnost za trestný čin opilství podle § 360 TZ, pokud u konkrétního spáchaného činu 

trestní zákoník neupravuje nedbalostní formu zavinění.101 Já osobně se ztotožňuji 

s názorem, že aby bylo možno skutek kvalifikovat jako actio libera in causa dolosa, je 

třeba důsledně vyžadovat úmyslné zavinění k oběma částem jednání. 

Další problém v kvalifikaci může nastat v případě, kdy pachatel z důvodu 

nepříčetnosti spáchá trestný čin na jiném objektu, než na kterém původně zamýšlel. 

Takový následek by u příčetné osoby bylo možno kvalifikovat jako omyl v osobě neboli 

error in persona. Avšak u nepříčetného pachatele, jehož vliv je na průběh skutkového děje 

z důvodu duševního stavu zanedbatelný a pachatel své jednání ani neovládá, se podle Říhy 

situace posoudí spíše jako abberatio ictus, respektive odchýlení rány, stejně jako by tomu 

bylo v například v typicky uváděném případě, kdy se příčetný pachatel pokusí zastřelit 

konkrétně určenou osobu, avšak z důvodu technické závady na zbrani, kterou nemohl 

ovlivnit, zasáhne jiný objekt, než ke kterému jeho úmysl původně směřoval. V důsledku 

kvalifikace situace jako abberatio ictus bude nepříčetný pachatel odpovědný za 

nedbalostní trestný čin spáchaný na objektu, ke kterému svůj úmysl nesměřoval (případně 

za trestný čin opilství, pokud zákon nedbalostní formu u daného trestného činu 

neupravuje), a za pokus úmyslného trestného činu proti původně zamýšlenému  objektu.102 

V nastíněné situaci, kterou Říha ve své práci uvádí (konkrétně v druhé variantě, kdy zákon 

neupravuje nedbalostní variantu trestného činu), by podle mého názoru bylo možné 

spatřovat jednočinný souběh trestného činu opilství s jiným trestným činem, a jednalo by 

se tak o možná o jediný představitelný případ, kdy by mohlo být opilství v jednočinném 

 
99 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní 

revue, 2006, 3, s. 69.   
100 Neboli: „Myšlenky trestu nepodléhají.“ 
101 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní 

revue, 2006, 3, s. 69.   
102 Ibid. 
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souběhu s jiným trestným činem, což však podle nauky u trestného činu opilství nepřipadá 

v úvahu (o nepřípustnosti jednočinného souběhu trestného činu opilství s jiným trestným 

činem viz jakýkoliv komentář k trestnímu zákoníku, či běžně dostupné učebnice trestního 

práva). Bylo by rozhodně velice zajímavé sledovat, jak by tuto situaci kvalifikoval soud, 

pokud by skutečně nastala tak, jak je popsána výše. Problematika vztahující se k actio 

libera in causa je velmi komplexní, a na některé otázky pravděpodobně bude muset 

poskytnout odpovědi až judikatura.   

 

9.3. Actio libera in causa culposa  

Kulpózní actio libera in causa připadá v úvahu v situacích, kdy se pachatel 

úmyslně nebo z nedbalosti uvede do stavu nepříčetnosti, a v takovém stavu se pak dopustí 

trestněprávně relevantního jednání, které buď spáchat vůbec nechtěl a ani nevěděl, že se 

jej může dopustit (nevědomá nedbalost), nebo jej spáchat nechtěl, a bez přiměřeného 

důvodu doufal, že se tak nestane (nedbalost vědomá). Jednání pachatele tedy spočívá 

v tom, že „spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu 

nepříčetnosti“103, ač by měl a mohl vědět, že se v takovém stavu může dopustit trestného 

činu. Pachatel tedy jinými slovy nedodržel povinnou míru opatrnosti, ač tak přinejmenším 

učinit mohl a měl, v důsledku čehož se z nedbalosti dopustil trestného činu – toto pojetí se 

tak vlastně svými znaky neliší jakéhokoliv jiného nedbalostního trestného činu.104  

Typicky uváděným příkladem actio libera in causa culposa je případ řidiče, který 

si před jízdou automobilem dopřává alkoholické nápoje, čímž se uvede do nepříčetnosti, 

ač ví/měl by a mohl vědět, že v opilosti není dostatečně způsobilý k ovládání motorového 

vozidla, a bez přiměřeného důvodu předpokládá, že při řízení nezpůsobí žádnou dopravní 

nehodu. Pokud ke způsobení dopravní nehody s následkem skutečně dojde, tak bude 

pachatel podle actio libera in causa culposa odpovědný za příslušný nedbalostní trestný 

čin, tedy například za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 TZ.105 Pokud 

by ke způsobení nehody nedošlo, v úvahu podle mého názoru připadají dvě možnosti, jak 

jednání pachatele kvalifikovat. První možnost: nepříčetný pachatel by byl odpovědný 

trestným činem opilství podle § 360 odst. 1 TZ, kde kvazideliktem by bylo ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 TZ.  Druhá možnost: aplikovalo by se 

 
103 Viz § 360 odst. 2 TZ. 
104 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní 

revue, 2006, 2, s. 33.   
105 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 209-210. 
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ustanovení o actio libera in causa dolosa a skutek by se kvalifikoval přímo jako trestný 

čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 247 odst. 1, jelikož pachatel se uvedl do 

stavu nepříčetnosti s úmyslem řídit motorové vozidlo (resp. ač věděl, že bude později řídit). 

 

9.4. Actio libera in causa v praxi 

Institutem actio libera in causa a jeho vztahem k trestnému činu opilství je vhodné 

se zabývat i z praktického hlediska v souvislosti s trestním řízením. Podle nauky by 

odpovědnost za actio libera in causa měla předcházet odpovědnosti za trestný čin opilství 

a vždy by mělo být nejdříve posuzováno, zda není dán důvod posoudit případ právě podle 

§ 360 odst. 2 TZ.106  

Jak bylo řečeno výše, aby bylo možné za použití institutu actio libera in causa 

uplatnit plnou trestní odpovědnost pachatele a odsoudit jej podle ustanovení za spáchaný 

trestný čin, bude nutné v trestním řízení prokázat subjektivní stránku k činu jinak 

trestnému. Spáchaný kvazidelikt tedy musí být kryt zaviněním pachatele, v úvahu připadá 

jak zavinění úmyslné, tak nedbalostní. Zaviněním se rozumí vnitřní vztah pachatele ke 

způsobenému následku107, přičemž tento vnitřní vztah musí být dán již před uvedením se 

do nepříčetnosti. 

V souvislosti s předestřenou problematikou se nabízí několik otázek, a to zejména 

jakým způsobem lze pachateli prokázat zavinění ke kvazideliktu, a pokud se zavinění 

prokáže, jaké budou důsledky kvalifikace podle § 360 odst. 2 TZ pro pachatele. 

Zavinění navíc nelze za žádných okolností pouze presumovat a je tak nezbytné, aby 

orgány činné v trestním řízení založily své závěry o jeho existenci a formě na pevných 

podkladech a na základě zjištěných skutečností v trestním řízení zavinění bezpečně 

prokázaly.108 Mezi znaky, ze kterých je možné dovozovat zavinění ke kvazideliktu ve 

smyslu actio libera in causa, bych osobně určitě zařadila zejména chování pachatele před 

spácháním trestného činu, například svěřování se o úmyslu dalším osobám, nebo známky 

přípravy ve vztahu ke konkrétnímu spáchanému kvazideliktu (obstarání zbraně, 

shromažďování informací o případné oběti), a další. Jak však zmiňuji výše, bezpečně 

prokázat zavinění ve vztahu ke spáchanému kvazideliktu může být pro orgány činné 

v trestním řízení obtížné. Pokud se zavinění prokázat nepodaří, uplatní se v 

 
106 Tento postoj je vyjádřen například v: SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství Novatrix, s. r. o., 2009. s. 254. 
107 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 219. 
108 K tomu viz nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2010, sp. zn. III.ÚS 722/09. 
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takovém případě zásada in dubio pro reo a pachatelův skutek nebude možné jako actio 

libera in causa posoudit, v úvahu tak bude připadat pouze kvalifikace činu jako opilství. 

Skutečnost, zda bude spáchaný čin pachatele kvalifikován jako trestný čin opilství 

nebo jako actio libera in causa, bude pak v praxi rozhodující pro výši a druh trestu, který 

bude možné pachateli uložit. V konečném důsledku se však rozdíl projeví jen u trestných 

činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody ve výměře vyšší než 10 let. 
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10. Problematika dokazování trestného činu opilství v praxi  

„Posouzení otázky trestní odpovědnosti podle platného trestního zákona za činy 

spáchané v nepříčetnosti vyvolané vlivem návykové látky důvodně právní teorie i praxe 

považují za jeden z nejobtížnějších úkolů.“109 Citovaný postoj z rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 19.10.2000, vyslovený před téměř 20 lety, je dodnes aktuální. V této kapitole 

proto budou rozebrány postupy orgánů činných v trestním řízení a dalších osob 

zúčastněných na řízení ve vztahu k prokazování trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 

TZ jakožto zaviněné nepříčetnosti. Rozhodným kritériem pro kvalifikaci skutku podle 

§ 360 odst. 1 TZ budou v praxi zejména kvalitní znalecké posudky. Považuji proto za 

důležité z důvodu uvedení do kontextu rozebrat nejprve problematiku soudních znaleckých 

posudků, a to jak z obecného hlediska, tak z hlediska posuzování nepříčetnosti a zjišťování 

návykových látek v organismu, znalecké posudky hrají totiž v tomto ohledu klíčovou roli. 

Aby bylo možné uvažovat o odpovědnosti za trestný čin opilství podle 

§ 360 odst. 1 TZ, musí být naplněno několik aspektů. Zejména je potřeba prokázat, že byl 

pachatel v době spáchání trestného činu nepříčetný, a dále, že si nepříčetnost sám zaviněně 

přivodil užitím nebo aplikací návykové látky. Pokud se před soudem nepodaří prokázat 

nepříčetnost pachatele v době spáchání skutku, bude pachatel plně odpovědný podle 

konkrétního ustanovení za spáchaný trestný čin. V případě, kdy se prokáže cizí zavinění 

ve vztahu k uvedení se do stavu nepříčetnosti (například někdo pachateli přidá návykovou 

látku do pití bez jeho vědomí, pachatel nápoj vypije, a tím se bez svého zavinění přivede 

do nepříčetnosti), aplikuje se ustanovení § 26 TZ o nepříčetnosti a pachatel tak nebude 

trestně odpovědný. 

 

10.1. Prokazování nepříčetnosti 

Nepříčetnost vymezuje trestní zákoník v § 26 TZ takto: „Kdo pro duševní poruchu 

v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není 

za tento čin trestně odpovědný.“ V ustanovení jsou stanoveny dvě podmínky, které musejí 

být v době činu kumulativně splněny, aby bylo možné hovořit o nepříčetném pachateli. 

Těmito podmínkami jsou existence duševní poruchy v době spáchání trestného činu 

(nikoliv pouze před činem, případně až po jeho spáchání) jakožto biologické (lékařské) 

 
109 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2000, sp. zn. 9 Tz 216/2000. 
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kritérium, a úplná ztráta rozumové nebo (alternativně) ovládací schopnosti, která byla 

způsobena duševní poruchou, jakožto kritérium psychologické (juristické).110  

Legální definice duševní poruchy se nalézá v § 123 TZ a je pouze demonstrativního 

charakteru (poznatky psychiatrie a terminologie ve vztahu k duševním poruchám se 

samozřejmě v čase posouvají, navíc u každého jednotlivce lze očekávat, že poruchy mohou 

mít různý průběh, nelze tedy poskytnout taxativní výčet všeho, co spadá do pojmu duševní 

porucha): ,,duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní 

nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti 

nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka,“ a může se jednat o poruchy 

dlouhodobého a trvalého charakteru, ale i o poruchy krátkodobé v řádu několika vteřin.111 

Za úplnou ztrátu rozumové schopnosti lze považovat situaci, kdy pachatel v době spáchání 

činu sice vnímá své jednání a je případně schopen je i ovládnout, avšak není absolutně 

schopen rozpoznat, že je jeho jednání protiprávní a že se dopouští trestného činu. Naopak 

v případě absolutního vymizení schopnosti ovládací si pachatel může být plně vědom, že 

se dopouští trestné činnosti, avšak v důsledku duševní poruchy své jednání nedokáže 

ovládat.112  

Nepříčetnost je potřeba před soudem vždy prokazovat. Pokud se nepodaří bezpečně 

prokázat úplné vymizení složky ovládací ani rozumové, pouze se prokáže, že byly obě 

nebo jedna z nich v době činu podstatně snížené, duševní stav pachatele se nebude 

posuzovat jako nepříčetnost, nýbrž jako zmenšená příčetnost podle § 27 TZ, a spáchaný 

skutek nebude možné kvalifikovat jako trestný čin opilství. Pachatel bude v takovém 

případě plně odpovědný za spáchaný trestný čin. Zmenšená příčetnost může být obecně 

v některých případech předpokladem pro určitý speciální postup vůči pachateli, soud může 

např. upustit od potrestání zmenšeně příčetného pachatele podle § 47 odst. 1 TZ za 

současného uložení ochranného léčení podle § 99 odst. 1 TZ, toto je však možné pouze 

pod podmínkou, že si pachatel zmenšenou příčetnost nezpůsobil, a to ani z nedbalosti, 

návykovou látkou. 

Příčetnost v trestním zákoníku legální definici nemá a je vymezena negativně právě 

ustanovením o nepříčetnosti. Příčetnost je možné chápat jako způsobilost být pachatelem 

trestného činu, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele. Lze říci, že příčetná je 

 
110 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 

203-204. 
111 ŠVARC, Jiří. Posuzování duševního stavu v trestním řízení. Česká a slovenská psychiatrie[online]. 

2011, 107(4), s. 220-226. Dostupné z WWW: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729>. 
112 Ibid. 

http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729
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taková osoba, jejíž rozumové a ovládací schopnosti nejsou snížené případně absolutně 

vymizelé v důsledku duševní poruchy. Příčetnost není třeba před soudem prokazovat, 

presumuje se automaticky.113 

 

10.1.1. Úloha znaleckého posudku 

Nepříčetnost se v trestním řízení prokazuje pomocí znaleckých posudků, které 

vyhotovuje znalec přibraný opatřením orgánu činného v trestním řízení. Znalci se řídí 

zákonem číslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a prováděcí vyhláškou číslo 

37/1967 k tomuto zákonu.114 Tyto dva předpisy se mimo jiné věnují způsobu výběru znalce 

a upravují postup při vypracování a náležitosti znaleckého posudku. Provádění posudku 

jako důkazu se pak věnuje trestní řád. Znalecké posudky v trestním řízení poskytují 

odpovědi na některé odborné otázky, které během řízení mohou vyvstat, a jejich 

zpracováním může být pověřena pouze osoba, která je zapsána na seznamu znalců (pokud 

by zapsána nebyla, budou orgány činné v trestním řízení požadovat složení znaleckého 

slibu podle § 24 zákona o znalcích a tlumočnících).115 

Přibrání znalce a vyžádání znaleckého posudku jako důkazního prostředku je 

upraveno v § 105 odst. 1 TŘ: „Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba 

odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro 

složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním 

řízení znalce.“ Přibrání znalce je tedy ve většině případů fakultativní a závisí pouze na 

rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, zda usoudí, jestli je potřeba znalce k danému 

problému přibrat či nikoliv. Výše zmíněné však u dokazování nepříčetnosti neplatí. 

V případech, kdy je nutné posuzovat pachatelův duševní stav, musí být znalec přibrán 

obligatorně podle § 116 odst. 1 TŘ: „Je-li třeba vyšetřit duševní stav obviněného, přibere 

se k tomu vždy znalec z oboru psychiatrie.“ A ve stejném duchu hovoří i judikatura. Již 

rozhodnutí pod sp. zn. 11 Tz 21/78 ze 7. června 1978, vydané Nejvyšším soudem České 

socialistické republiky, stanovilo požadavek, že znalecké posudky ve vztahu k 

nepříčetnosti vypracovává znalec z oboru lékařství odvětví psychiatrie: „Otázka 

 
113 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 

206. 
114 Pozn. autorky: Od 1. ledna 2021 nabyde účinnosti nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a 

znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb. a také Zákon č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o znalcích. K tomuto datu tedy přestane platit dosavadní zákon č. 36/1967 Sb. 

v platném znění i jeho prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb. v platném znění. Případné změny, které nové 

předpisy přinesou, nejsou v práci zohledněny. 
115 HIRT, Miroslav a kol. Soudní znalectví: v oboru zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2014. s. 9-10. 



50 
 

nepříčetnosti je otázka právní, její posouzení náleží orgánům činným v trestním řízení na 

základě skutečností vyplývajících z provedených důkazů. Povaha této otázky vyžaduje, aby 

její posouzení bylo založeno na odborných znalostech z oboru psychiatrie. Znalecký 

posudek z tohoto oboru je však jen jedním z podkladů pro vytvoření soudcovského 

přesvědčení o otázce příčetnosti a musí být hodnocen v souvislosti se všemi ostatními 

zjištěnými skutečnostmi z tohoto hlediska relevantními.“116 Kromě podmínky, že posudek 

o duševním stavu musí být vypracován znalcem z oboru psychiatrie, vytváří toto 

rozhodnutí také podklad pro to, jak s takovým posudkem má být nakládáno a jak má být 

orgány činnými v trestném řízení hodnocen. Nepříčetnost je totiž především otázkou 

právní a znalecký posudek, ač obligatorně vyhotovovaný, má sloužit pouze jako podklad, 

jako jakýsi odborný vhled do věci, a až ve spojení s ostatními skutečnostmi má pomoci 

soudu při rozhodování o otázce příčetnosti. 

Před tím, než dojde k vyhotovení znaleckého posudku, je nutné znalce upozornit 

na povinnost oznámit případnou podjatost podle § 106 TŘ a poučit jej o významu posudku 

pro řízení, také je třeba jej seznámit s možnými trestněprávními následky vědomě 

nepravdivého posudku a křivé výpovědi. Orgány činné v trestním řízení poté zadají znalci 

znalecký úkol – jeho rozsah je určen otázkami, které se týkají skutečností relevantních pro 

daný případ. U běžné a pravidelně se opakující trestné činnosti se využívají již předem 

připravené rámcové otázky117, v praxi je ale případ často natolik komplexní, že je pro 

orgány činné v trestním řízení problematické vůbec správně formulovat otázky znaleckého 

úkolu, v takové situaci může být vhodné ještě před přibráním znalce případ podle § 157 

odst. 3 TŘ konzultovat s odborným konzultantem, který může poskytnout 

pomoc s orientací ve zkoumaném oboru a formulací otázek. Výsledkem by měly být 

přesně formulované konkrétní otázky kladené v určité logické posloupnosti, nesmí být 

sugestivní nebo klamavé a měly by mít čistě odborný charakter.118 Ustanovení § 107 TŘ 

stanoví, že znalec by zásadně neměl hodnotit právní stav a provedené důkazy, a orgány 

činné v trestním řízení by tomuto požadavku měly pokládané otázky přizpůsobit. Přesto 

však v praxi dochází k poměrně častému porušování tohoto ustanovení, jak ze strany 

orgánů, které znalcům vědomě pokládají otázky směřující k hodnocení důkazů či právního 

stavu, tak ze strany znalců, kteří na tyto otázky odpovídají.  

 
116 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 7. 6. 1978, sp. zn. 11 Tz 21/78. 
117 Vzorové otázky pro vybrané obory a odvětví znaleckého zkoumání jsou důkladně zpracovány v 

FRYŠTÁK, Marek. KREJČÍ, Zdeněk. Postavení znalce v trestním řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009. s. 156-158. 
118 MUSIL, Jan a kol. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. s. 310. 



51 
 

Pro samotné vypracování znaleckého posudku musí být znalci umožněno nahlížení 

do spisového materiálu k danému případu. Pokud znalec dojde k závěru, že dosavadní 

skutková zjištění jsou pro vypracování znaleckého posudku nedostatečná, požádá orgány 

činné v trestním řízení o provedení dalších potřebných důkazů. Kromě nahlížení do spisu 

se může znalec účastnit výslechů svědků a obviněného, a to jak v přípravném řízení, tak 

v průběhu řízení před soudem, a při těchto výsleších je posuzovaným osobám oprávněn 

pokládat doplňující otázky.119 

Znalecký posudek musí být vypracován v souladu s náležitostmi, které stanoví 

prováděcí vyhláška ke znaleckému zákonu (samotný zákon o znalcích vyžaduje pouze 

otisk znalecké pečetě a podpis znalce, který posudek vyhotovil). Podle § 13 vyhlášky je 

součástí posudku tzv. nález, v němž znalec uvede popis zkoumaného materiálu, popřípadě 

jevů a souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel, a samotný posudek, jenž obsahuje 

výčet otázek, které mají být zodpovězeny, s odpověďmi na tyto otázky. Na poslední stranu 

posudku připojí znalec znaleckou doložku obsahující informaci o seznamu, v němž je 

znalec zapsán, a oboru, ve kterém působí.120 Znalecký posudek může být podle zákona 

zaznamenán i jen ústně do protokolu. 

 

10.1.2. Průběh vyšetření znalcem psychiatrem 

Pro účely dokazování nepříčetnosti obviněného v trestním řízení je tedy nezbytným 

důkazním prostředkem znalecký posudek vypracovaný znalcem psychiatrem. Pro účely 

vyhotovení posudku dostane znalec od orgánů činných v trestním řízení odborně zaměřené 

otázky, na které se bude v posuzování soustředit. 11(1)g tř 

V prvé řadě je potřeba objasnit, zda posuzovaný trpěl, případně trpí, duševní 

poruchou, a pokud ano, o jakou poruchu se jedná. Orgány činné v trestním řízení se 

obvykle ptají zvlášť na duševní poruchy, choroby, návykové nemoci a sexuální deviace, to 

však ale již není nutné vzhledem k tomu, že v psychiatrické terminologii se ustálil pojem 

„duševní porucha“ pro celý tento výčet.121 U trestného činu opilství se posuzuje, jaký byl 

duševní stav pachatele před aplikací návykové látky, a jaký vliv měla na tento stav následná 

aplikace návykové látky. Další skutečností, jež vyžaduje odpověď psychiatra je to, zda je 

 
119 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 55. 
120 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění. 
121 ŠVARC, Jiří. Posuzování duševního stavu v trestním řízení. Česká a slovenská psychiatrie[online]. 

2011, 107(4), s. 220-226. Dostupné z WWW: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729>. 

http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729
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posuzovaný vůbec schopen chápat smysl trestního řízení.122 V případě, že znalec dojde 

k názoru, že tomu tak není, bude trestní stíhání podle § 173 odst. 1 písm. c) TŘ přerušeno, 

případně, pokud by se jednalo o duševní chorobu trvalého rázu, trestní stíhání se v souladu 

s § 11 odst. 1 písm. g) TŘ pro nepřípustnost zastaví. 

Ve vztahu k trestnému činu opilství znalec zjišťuje, jestli existence oné duševní 

poruchy v době činu mohla negativním způsobem ovlivnit rozumové a ovládací schopnosti 

posuzované osoby, a pokud ano, do jaké míry se tak stalo. Na základě těchto poznatků si 

pak orgány činné v trestním řízení samy učiní úsudek o příčetnosti obviněného. Otázka 

příčetnosti je čistě otázkou právní a samotný znalec by neměl být nucen se k příčetnosti 

obviněného jakkoli vyjadřovat.123 Pokud bude prokázáno, že byl obviněný v době činu 

nepříčetný, povede to obvykle k zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) 

TŘ, ne však v případě podezření z trestného činu opilství, kdy právě nepříčetnost v době 

činu je obligatorním znakem skutkové podstaty.  

Na základě odpovědí na tyto otázky si tak orgány činné v trestním řízení mohou 

obvykle utvořit poměrně jasnou představu o příčetnosti nebo nepříčetnosti obviněné osoby. 

V praxi se ale poměrně často stává, že se orgány činné v trestním řízení opomenou zeptat 

na otázku, zda byl stav nepříčetnosti způsoben aplikací návykové látky, a to i přesto, že je 

tato skutečnost nezbytná, aby mohl být skutek kvalifikován jako trestný čin opilství podle 

§ 360 trestního zákoníku. Nezřídka tak dochází k situacím, kdy je obviněný posouzen jako 

nepříčetný, a následně je za současného uložení ochranného léčení zastaveno trestní stíhání 

pro nepříčetnost podle § 172 odst. 1 písm. e) TŘ, i přesto, že pachatelovo jednání ve 

skutečnosti naplnilo všechny znaky skutkové podstaty trestného činu opilství, ale z důvodu 

nesprávného postupu orgánů činných v trestním řízení spočívajícího v nepřesné formulaci 

otázek jako opilství kvalifikováno nebylo.124 Místo základní otázky, zda k nepříčetnosti 

došlo aplikací návykových látek, tak orgány znalcům pokládají v celku nadbytečné dotazy, 

kupříkladu zda si je obviněný vědom toho, jak na něj návykové látky působí, či zda byl 

schopen odolat prvnímu napití/aplikaci (přitom pro kvalifikaci skutku jako trestného činu 

opilství jsou dotazy tohoto typu nadbytečné, trestní zákoník v § 360 nestanoví, že si musí 

 
122 Ibid. 
123 ŠVARC, Jiří. Posuzování duševního stavu v trestním řízení. Česká a slovenská psychiatrie[online]. 

2011. Dostupné z WWW: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729>. 
124 ŠVARC, Jiří. Nepříčetnost způsobená návykovými látkami (role znalce). AT konference. 2016. 

Dostupné z WWW: < https://at-konference.cz/wp-content/uploads/2016/05/varc-j.-nepricetnost-zpusobena-

navykovymi-latkami-role-znalce.pdf>. 

http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=729
https://at-konference.cz/wp-content/uploads/2016/05/varc-j.-nepricetnost-zpusobena-navykovymi-latkami-role-znalce.pdf
https://at-konference.cz/wp-content/uploads/2016/05/varc-j.-nepricetnost-zpusobena-navykovymi-latkami-role-znalce.pdf
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být obviněný vědom vlivu návykových látek na své jednání), v důsledku čehož pak dochází 

k nesprávnému posouzení proběhlého skutkového stavu.125  

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D., primář oddělení Ochranného léčení v Psychiatrické 

nemocnici Bohnice, který působí jako soudní znalec v oboru psychiatrie, jako příklad 

nesprávné kvalifikace uvádí takzvanou kauzu Martin Z., nar. 1986: „Dne 20. 6. 2014 opil 

(přes 2,5 promile) a po vyzvání, aby v nádražní restauraci zaplatil účet, zaútočil nožem na 

personál restaurace. Kvalifikováno jako pokus těžkého ublížení na zdraví dle § 146 odst. 

1 TZ. Denně pije až 2 litry tvrdého alkoholu a při přijetí do léčebny mívá deliria. Znalec z 

odv. psychiatrie, spec. alkoholismus a jiné toxikománie podal posudek dne z 25.7.2014 pro 

policii (KRPA-254615/TČ-2014) uzavřel, že obv. měl vymizelé ovládací schopnosti pro 

těžkou opilost. Nezmínil, že tento stav si přivodil alkoholem (nikdo se na to neptal a zdá se 

to logické). Znalec navrhl ochranné léčení (OL) ústavní „psychiatrické“ („spáchal čin pod 

vlivem duševní poruchy, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný při nedodržení 

abstinence...“) PČR vyžadovala dodatek a ptala se, zda obv. ví, jak alkohol na něj působí 

a zda je schopen odříct si první doušek (namísto, aby si položili otázku nebo se znalce 

zeptali, zda si stav způsobil sám návykovou látkou). Znalec odpověděl, že obv. ví, jak na 

něj alkohol působí a není schopen ovládat se v počátku pití alkoholu a není tak schopen 

odříci si první doušek (odůvodnil to definicí závislosti). Obv. státní zastupitelství pro Prahu 

5 zastavilo tr. stíhání (1 ZT 246/2014) a navrhlo uložit OL ústavní „psychiatrické“ a Obv. 

soud pro Prahu 5 (37 Nt 8028/2014) OL psychiatrické uložil dle § 99 odst. 1,4 tr. zákoníku. 

Městský soud v Praze odvolání Martina Z. zamítl (44 To 14/2015) a ztotožnil se s tím, že 

není pro nepříčetnost tr. odpovědný.“ Švarc je toho názoru, že znalci psychiatři by měli, 

aniž byli explicitně dotázáni, uvádět, že se posuzovaný uvedl do nepříčetnosti sám aplikací 

návykových látek.126 

Pro účely vypracování znaleckého posudku o duševním stavu posuzovaného je 

potřeba, aby znalec psychiatr provedl klinické psychiatrické vyšetření. Psychiatrické 

vyšetření obvykle probíhá ve formě ambulantního vyšetření, a to jednorázového nebo 

vícečetného, nebo případně, je-li to nezbytné, může soud na návrh státního zástupce nařídit 

 
125 ŠVARC, Jiří. Nepříčetnost způsobená návykovými látkami (role znalce). AT konference. 2016. 

Dostupné z WWW: <https://at-konference.cz/wp-content/uploads/2016/05/varc-j.-nepricetnost-zpusobena-

navykovymi-latkami-role-znalce.pdf>. 
126 ŠVARC, Jiří. Nepříčetnost způsobená návykovými látkami (role znalce). AT konference. 2016. 

Dostupné z WWW: <https://at-konference.cz/wp-content/uploads/2016/05/varc-j.-nepricetnost-zpusobena-

navykovymi-latkami-role-znalce.pdf>. 
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pozorování obviněného v ústavu. Pozorování v ústavu nesmí překročit dva měsíce, pouze 

ze závažných důvodů je možné pozorování o jeden měsíc prodloužit.127 

Psychiatrické vyšetření není procesním úkonem a o jeho průběhu a způsobu 

provedení rozhoduje znalec. Vyšetření by mělo probíhat za standardních podmínek a bez 

účasti cizích osob (například přítomnost advokáta, ale i člena rodiny, může působit 

rušivě)128, výjimkou může být přítomnost policie u vyšetření obviněných, u nichž lze 

předpokládat agresivní chování.129 

Při vyšetření je úkolem znalce-psychiatra sestavit podrobnou anamnézu 

posuzovaného a jeho osobnostní profil. Anamnéza se skládá ze dvou hlavních složek, a to 

z rodinné anamnézy (výskyt kriminálního chování v rodině, duševních poruch, zneužívání 

návykových látek, dědičná onemocnění, rodinné vztahy) a osobní anamnézy (zejména 

psychosociální vývoj posuzovaného a jeho sociální anamnézu – ekonomickou situaci, 

dosažené vzdělání, sociální okruhy, zkušenosti s užíváním návykových látek, kriminální 

historii a jeho postoj k trestné činnosti obecně). Zjišťuje se také psychiatrická anamnéza 

(zda už se někdy na psychiatrii léčil a případně s čím) a zdravotní stav v současné době, a 

to jak z pohledu posuzovaného, tak z oficiálních lékařských správ.130  

Stěžejní částí vyšetření je posouzení současného psychického stavu, během něhož 

se zkoumá zejména stav vědomí a vnímání posuzovaného, zda například netrpí 

halucinacemi, jeho orientace v čase a prostoru, dále emoční stav, myšlení a rozumové 

schopnosti (kam patří například paměť a intelekt), a tak podobně. Vliv na kvalitu a 

výsledek vyšetření má zejména to, zda si posuzovaný vůbec uvědomuje situaci, ve které 

se nachází, jak se k celé situaci staví, a nakolik je schopen a ochoten se znalcem 

spolupracovat. Pro účely trestního řízení se při podezření z trestného činu hodnotí také 

celková spolehlivost posuzovaného a věrohodnost výpovědi. Vedle rozboru aktuálního 

psychického stavu v době vyšetření provádí psychiatr (případně přizvaný psycholog) 

rozbor celkové psychologické charakteristiky osobnosti posuzovaného. Na závěr je na 

základě získaných poznatků stanovena diagnóza.131 

 

 
127 K tomu viz § 116 a § 117 TŘ. 
128 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2012. s. 25.  
129 PAVLOVSKÝ, Pavel. BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie. Psychiatrické vyšetření dospělého pacienta. 

Česká psychiatrická společnost, z. s.[online]. 2018. Dostupné z WWW: <https://postupy-

pece.psychiatrie.cz/obecna-psychiatrie/psychiatricke-vysetreni-dospeleho-pacienta> 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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10.2. Zjišťování přítomnosti návykové látky v organismu 

Aby bylo možné kvalifikovat skutek jako trestný čin opilství, musí být nepříčetnost 

vyvolána vlivem návykové látky. Kromě provedených znaleckých posudků z oboru 

psychiatrie tedy soud vychází také z toxikologického vyšetření vyhotoveného v rámci 

znaleckého posudku z oboru soudního lékařství. Nutnost vypracování znaleckého posudku 

z oboru soudního lékařství v souvislosti s trestným činem opilství byla stanovena aplikační 

praxí, konkrétně judikaturou Vrchního soudu v Praze, jenž ve svém usnesení č. 46/94 Sb. 

rozh. tr. stanovil, že před vypracováním znaleckých posudků znalci psychiatry, je 

v souvislosti s trestným činem opilství podle § 201a tr. zák. potřeba zejména objektivně 

zjistit hladinu alkoholu v krvi posuzované osoby.132  

 

10.2.1. Toxikologické vyšetření 

Toxikologické vyšetření, vypracované na žádost orgánů činných v trestním řízení, 

by mělo být prováděno výhradně na odborných pracovištích, která by měla být zřízena v 

rámci ústavů soudního lékařství.133 Cílem toxikologického vyšetření je zejména odhalit 

přítomnost toxických látek v organismu člověka a určit jejich množství. Jedině 

toxikologické vyšetření totiž může objektivně potvrdit či vyvrátit aplikaci návykové 

látky.134 Toxikologická analýza se provádí nejčastěji z krve nebo moči, přičemž konkrétní 

vzorek se volí v závislosti na účelu, pro nějž je analýza prováděna. Tak například v situaci, 

kdy není známo, jakou látku si pachatel aplikoval, bude nutné provést analýzu moči. 

Vyšetření krve se hodí v případě, kdy je látka známá a je potřeba pouze zjistit její hladinu 

v těle pachatele. Dále se v praxi využívá také analýza slin, kterou využívá zejména policie 

při testování přítomnosti drog v organismu řidiče dopravního prostředku.135 Pro detekci 

 
132 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 66. 
133 BALÍKOVÁ, Marie. DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění 

řidiče motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Svazek VIII. Státní zastupitelství, 2010. s. 5-

11. Dostupné z WWW: 

<https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_

ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty> 
134 NOVÁKOVÁ, Eva. Detekce abúzu drog v toxikologické laboratoři. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF 

UK a VFN, Ústav soudního lékařství a toxikologie. 2007. Dostupné z WWW: 

<https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/detekce-abuzu-drog-v-toxikologicke-laboratori-

319032>. 
135 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
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chronické konzumace drog se hodí zejména vlasy, jelikož je z nich možné zjistit aplikaci 

návykové látky i po poměrně dlouhé době.136 

Naměřené hodnoty z toxikologické analýzy slouží pro orgány činné v trestním 

řízení jako ukazatel toho, zda byl obviněný v době spáchání činu pod vlivem návykové 

látky či nikoliv.137  

 

10.2.2. Detekce alkoholu a význam pro trestný čin opilství 

U alkoholických nápojů se při posuzování míry ovlivnění vychází z hladiny 

alkoholu v krevním séru, která se určuje v gramech alkoholu na 1 kilogram krve (g/kg) 

případně v promilích (rozdíl je jen v jednotce, naměřená hodnota bude stejná). Avšak i 

stejná naměřená hladina může znamenat u různých osob odlišnou míru ovlivnění, 

objektivně určit jednotný účinek alkoholu na všechny osoby nelze.138 Přesto jsou však 

stanovena určitá obecná kritéria, podle nichž lze k naměřeným krevním koncentracím 

přiřadit přibližný vliv alkoholu na člověka: do 0,5 promile = bez ovlivnění, 0,5 – 1,5 

promile = lehká opilost, 1,5 – 2,5 promile = střední opilost, nad 2,5 promile = těžká opilost, 

nad 3,0 promile = možná otrava alkoholem.139  

Tyto hodnoty dále rozvádí a konkretizuje tabulka (tab. 1), jež se využívá v rámci 

psychiatrického vyšetření pro účely posuzování ovlivnění alkoholem.140 

  

 
136 BALÍKOVÁ, Marie. DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění 

řidiče motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Svazek VIII. Státní zastupitelství, 2010. s. 5-

11. Dostupné z WWW: 

<https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_

ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty> 
137 BALÍKOVÁ, Marie. DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění 

řidiče motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Svazek VIII. Státní zastupitelství, 2010. s. 5-

11. Dostupné z WWW: 

<https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_

ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty> 
138 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 85-89. 
139 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Novatrix, s. 

r. o., 2009. s. 250. 
140 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 89. 
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Tab. 1 Obecné soudnělékařské hodnocení koncentrace etanolu v krvi141 

do 0,20 g/kg i při analýze GC (=plynová chromatografie, pozn. aut.) se tato hladina 

považuje za neprůkaznou; bere se zřetel na možnou laboratorní nepřesnost 

při ověřovací metodě 

0,21 – 0,30 g/kg hladina není významná pro silniční provoz 

0,31 – 0,49 g/kg požil, ale prakticky neovlivněn, nelze říci, že osoba je podnapilá 

0,50 – 0,99 g/kg zcela mírná podnapilost: osoba požila alkoholický nápoj a může být lehce 

podnapilá 

1,00 – 1,49 g/kg mírná opilost: mírné snížení soudnosti a pozornosti, zvýšená sebedůvěra, 

mnohomluvnost, prodloužená reakční doba a možnost nesprávného řešení 

situací 

1,50 – 1,99 g/kg střední opilost: poruchy koordinace a zpomalení tělesných pohybů, snížení 

pozornosti 

2,00 – 2,99 g/kg těžká opilost: blábolivá řeč, neschopnost samostatné chůze, psychické 

poruchy 

3,00 – 3,99 g/kg vážná otrava alkoholem, stupor, obluzení 

4,00 a více g/kg smrtelná otrava alkoholem 

Zdroj: HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. s. 90. 

 

Účinek alkoholu na člověka a doba vstřebávání závisí i na dalších faktorech, než 

jen na množství zkonzumovaného alkoholu. Mezi tyto faktory patří například druh 

konzumovaného nápoje (pivo/víno/destiláty), jeho úprava (nápoj s obsahem CO₂ a nápoj 

teplý se vstřebávají rychleji), či množství jídla v žaludku před započetím konzumace 

alkoholu (čím větší je obsah žaludku, tím se alkohol vstřebává pomaleji).142 

V souvislosti s trestným činem opilství vyvstává otázka, jaký bude mít naměřená 

koncentrace alkoholu v krvi vliv na kvalifikaci skutku jako trestný čin opilství. Ač by se 

mohlo zdát očividné, že naměřené množství alkoholu bude pro orgány činné v trestním 

řízení rozhodujícím kritériem, není tomu tak. Trestný čin opilství sice vyžaduje, aby byl 

pachatel nepříčetný v důsledku aplikace návykové látky, avšak to, zda se osoba skutečně 

dostane do stavu nepříčetnosti, nezávisí na výsledném množství alkoholu v krvi. To 

znamená, že ať byla zjištěná koncentrace alkoholu jakkoliv vysoká, nelze jen na základě 

naměřených hodnot vyvozovat, že rozpoznávací nebo ovládací schopnosti dotyčného byly 

jakýmkoliv způsobem ovlivněné. Nepříčetnost tedy nelze automaticky presumovat jen na 

základě výsledků toxikologické analýzy a tyto výsledky bude vždy nutné hodnotit ve 

 
141 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 90. 
142 Ibid. s. 81-82. 
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vzájemné souvislosti se znaleckým posudkem z oboru psychiatrie o duševním stavu 

obviněného. 

Jaký je tedy účel toxikologického vyšetření? Požadavek toxikologického vyšetření 

má své opodstatnění - výsledek toxikologické analýzy je pro orgány činné v trestním řízení 

ukazatelem a přímým důkazem toho, že ke konzumaci alkoholu u obviněného skutečně 

došlo, přičemž aby bylo možné považovat výsledek za průkazný, musí koncentrace 

alkoholu v krvi přesáhnout hodnotu 0.20 g/kg. Do této hodnoty (včetně) nelze jednoznačný 

závěr o konzumaci alkoholu vyvodit.143 Tato konkrétní tzv. cut-off hodnota144 byla 

stanovena soudní praxí a zohledňuje v sobě možné odchylky měřících přístrojů a 

postupů.145 Avšak ne vždy bude v praxi možné toxikologické vyšetření provést, tak tomu 

bude zejména v případech, kdy od konzumace alkoholu již uplynula nějaká doba a není 

možné jej v krvi zjistit. V takových případech bývá jediným důkazem o množství 

zkonzumovaného alkoholu a míře ovlivnění pouze výpověď obviněného či případných 

svědků. Za této důkazní situace, kdy znalecký posudek z oboru soudního lékařství, odvětví 

toxikologie, jakožto přímý objektivní důkaz chybí, bude nutné, aby posouzení duševního 

stavu posuzovaného provedli dva znalci psychiatři146, případně znalec psychiatr a znalec 

psycholog. V případě, kdy odběr krve nelze provést, ale existuje dostatek nepřímých 

důkazů o množství alkoholických nápojů, jež obviněný zkonzumoval, tak je možné pro 

zjištění pravděpodobné hladiny alkoholu v krvi využít metody tzv. bilančních propočtů. 

Pro výpočet potřebuje znalec z oboru soudního lékařství zejména výšku, váhu a pohlaví 

posuzované osoby, a dále co nejpřesnější údaje o množství a druhu zkonzumovaných 

nápojů a době jejich konzumace. Na základě těchto údajů stanoví znalec rozmezí, v němž 

se hladina alkoholu v krvi pohybovala.147 Ovšem i v situaci, kdy odběr krve bylo možné 

provést, je potřeba vzít v potaz, že v praxi může dobu spáchání činu a dobu laboratorního 

odběru oddělovat i několik hodin. Proto se v praxi standardně provádějí i tzv zpětné 

 
143 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 90. 
144 Tzn. mezní hodnota. 
145 BALÍKOVÁ, Marie. DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění 

řidiče motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Svazek VIII. Státní zastupitelství, 2010. s. 5-

11. Dostupné z WWW: 

<https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_

ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty> 
146 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické 

problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací 

studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a 

státních zástupců, 1995. s. 66. 
147 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 93-95. 

https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
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propočty hladiny alkoholu v krvi. Jelikož alkohol v krvi v čase klesá (rychlost eliminace 

alkoholu je stanovena na 0,12-0,20 promile za hodinu, což je rozmezí dost široké na to, 

aby zahrnulo naprostou většinu osob), lze z naměřené hodnoty poměrně přesně stanovit, o 

kolik minimálně nebo maximálně mohla hladina alkoholu v krvi dotyčného klesnout od 

dané události.148 

Přesné určení hladiny alkoholu v krvi bude mít význam zejména u těch činů, kde 

je znakem skutkové podstaty užití alkoholu, například trestný čin ohrožení pod vlivem 

návykové látky podle § 274 TZ, kde spáchaným skutkem bude typicky řízení motorového 

vozidla. Zde bude mít totiž zjištěná koncentrace alkoholu v krvi vliv na to, jestli bude daná 

osoba trestně odpovědná či nikoliv, případně zda bude připadat v úvahu odpovědnost za 

přestupek. Hladina, od které je možné zahájit přestupkové řízení, je stanovena 

Ministerstvem dopravy, a musí přesáhnout hodnotu 0.24 promile alkoholu (tzv. mez 

tolerance).149 Od 0.80 promile se presumuje, že řidič není schopen bezpečně řídit motorové 

vozidlo150, a od 1 promile nastává absolutní nezpůsobilost k řízení (opět se jedná o hranici 

založenou na justiční praxi).151 

 

10.2.3. Detekce jiných návykových látek než alkoholu 

U drog je pak situace ještě složitější, souvislost mezi zkonzumovaným množstvím 

a mírou ovlivnění téměř neexistuje, jelikož organismus každého člověka reaguje na 

návykovou látku jiným způsobem.152 Jako v případě alkoholu je opět stanovena cut-off 

hodnota pro nejčastěji užívané návykové látky, při jejímž dosažení se osoba považuje za 

ovlivněnou takovou látkou a může být proti ní vedeno přestupkové řízení. Osoba se 

považuje za ovlivněnou, přesáhne-li koncentrace návykové látky v krvi limitní množství 

 
148 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 92-93. 
149 BALÍKOVÁ, Marie. DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění 

řidiče motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Svazek VIII. Státní zastupitelství, 2010. s. 5-

11. Dostupné z WWW: 

<https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_

ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty> 
150 HIRT, Miroslav. VOREL, František a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 

s. 89. 
151 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 5 Tdo 874/2007, publikované pod č. 

26/2008 Sb. rozh. tr. 
152 BALÍKOVÁ, Marie. DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění 

řidiče motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Svazek VIII. Státní zastupitelství, 2010. s. 5-

11. Dostupné z WWW: 

<https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_

ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty> 

https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
https://www.researchgate.net/publication/233792335_Toxikologicka_diagnostika_ve_vztahu_k_dukazu_ovlivneni_ridice_motoroveho_vozidla_navykovou_latkou_-_obecne_aspekty
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stanovené nařízením vlády č. 41/2014 Sb.153, viz sloupec I. tabulky níže (tab. 2). 

Zavedením této právní domněnky se významně snížily náklady přestupkových řízení, 

jelikož už není nutné přibírat znalce psychiatra, aby u osoby posoudil míru ovlivnění. 

Faktická míra ovlivnění jednotlivce tedy nehraje roli a presumuje se, že již samotná 

přítomnost těchto látek v organismu v daném množství vylučuje bezpečné řízení 

motorového vozidla a odůvodňuje zahájení přestupkového řízení.154 V II. sloupci tabulky 

(tab. 2) jsou uvedeny cut-off hodnoty, při jejichž dosažení lze mít za to, že se osoba nachází 

ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 TZ, a připadá v úvahu zahájení 

trestního řízení. Tyto limitní hodnoty byly stanoveny pokynem obecné povahy nejvyššího 

státního zástupce č. 5/2019155 a jedná se o natolik vysoké koncentrace, že jindy vysoce 

individuální vliv návykové látky na člověka nebude hrát v těchto případech žádnou roli a 

stav vylučující způsobilost bude možné presumovat automaticky.156 Opět tak při jejich 

dosažení odpadá nutnost přibírat pro posouzení duševního stavu dotčené osoby znalce 

psychiatra a postačí nález z toxikologické analýzy.157 Na rozdíl od alkoholu, kde jsou 

konkrétní hodnoty zavedeny justiční praxí, jsou limitní hodnoty u jiných návykových látek 

stanoveny přímo konkrétním předpisem. 

  

 
153 Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž 

dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. 
154 Důvodová zpráva k nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich 

limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou 

návykovou látkou. 
155 Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 5/2019 ze dne 29. 4. 2019, o stanovení hodnot 

jiných návykových látek než alkoholu, při jejichž dosažení se osoba nachází ve stavu vylučujícím 

způsobilost vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost ve smyslu § 274 odst. 1 trestního zákoníku. 
156 Ibid. 
157 Před přijetím tohoto předpisu bylo nutné vždy přibrat znalce psychiatra, který obvykle provedl srovnání 

naměřené hladiny drogy s 1 promile alkoholu a na základě toho posoudil, zda se obviněný nachází ve stavu 

vylučujícím způsobilost. K této problematice viz ŠVARC, Jiří. Alkohol a drogy při řízení motorového 

vozidla a posouzení schopnosti je řídit. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(3), s. 129-133. Dostupné z WWW: 

<https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/03/08.pdf>. 

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/03/08.pdf
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Tab. 2 Limitní koncentrace některých návykových látek v krvi158 

Mezinárodní nechráněný název návykové 

látky v českém jazyce 

I. II. 

Hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml) 

Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2 10 

Methamfetamin 25 150 

Amfetamin 25 200 

3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25 150 

3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25 150 

Benzoylekgonin 25 - 

Kokain 25 150 

Morfin 10 200 

Zdroj: nařízení vlády č. 41/2014 Sb, a pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 5/2019 ze dne 

29. 4. 2019. 

 

Tyto hodnoty, stejně jako tomu je v případě alkoholu, se využívají zejména 

v souvislosti s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 TZ. 

Pro účely trestného činu opilství bude opět dostačující samotné zjištění drogy v organismu, 

zřejmě se bude obvykle vyžadovat alespoň množství podle sloupce I tabulky (tab. 2), při 

kterém se osoba považuje za ovlivněnou danou látkou, nicméně jistě existuje spoustu 

případů, kdy se u jedince rozvine duševní porucha vyvolávající nepříčetnost i při nižších 

koncentracích. 

U drog však, na rozdíl od alkoholu, nejsou možné zpětné výpočty hladiny látky 

v krvi, jelikož eliminační rychlost bude velice individuální v závislosti na dávce, druhu 

drogy a konkrétním jednotlivci, jenž drogu užil.159 Z výsledku toxikologické analýzy 

vypracované na základě laboratorního odběru tak nebude možné zpětně určit, jaká byla 

koncentrace látky v krvi v době spáchání činu. 

  

 
158 Tabulka byla vytvořena autorkou na základě hodnot uvedených v nařízení vlády č. 41/2014 Sb. 

a v pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 5/2019 ze dne 29. 4. 2019. 
159 ŠVARC, Jiří. Alkohol a drogy při řízení motorového vozidla a posouzení schopnosti je řídit. Psychiatrie 

pro praxi, 2014, 15(3), s. 129-133. Dostupné z WWW: 

<https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/03/08.pdf>. 

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/03/08.pdf


62 
 

11.  Analýza soudních rozhodnutí ve věci trestného činu opilství 

V této části budou na příkladech z praxe ukázány některé problematické otázky, 

které trestný čin opilství přináší, a kterými se tato práce v předchozích kapitolách zabývala 

z teoretického hlediska. Pro tyto účely jsem vybrala několik rozsudků, kde soudy prvního 

stupně rozhodovaly ve věci trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 TZ. Rozsudky mi 

byly poskytnuty příslušnými soudy na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

11.1. K zproštění obžaloby z trestného činu opilství pro nepříčetnost 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2017, sp. zn. 5 T 57/2017: 

Krajský soud se zde zabýval obžalobou ze zločinu opilství podle § 360 odst. 1 TZ, v němž 

se měl obžalovaný M. B. dopustit činu jinak trestného vykazujícího znaky pokusu zločinu 

vraždy podle § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 TZ.  

Bylo provedeno toxikologické vyšetření, které prokázalo přítomnost kanabinoidů 

v krvi obžalovaného. Hladina byla znalcem toxikologem vyhodnocena jako poměrně nízká 

a z obecného hlediska nemusí být konzument takovouto hladinou podstatnějším způsobem 

ovlivněn. Přizvaný znalec psychiatr ve znaleckém posudku vyhodnotil, že i přes nízké 

hladiny byly rozpoznávací a ovládací schopnosti obžalovaného byly v důsledku akutní 

toxické psychózy v době spáchání skutku vymizelé. Toxickou psychózou trpěl obžalovaný 

dlouhodobě v důsledku pravidelného užívání marihuany, od svého psychiatra měl 

doporučené užívání léků, v důsledku čehož toxická psychóza dočasně vymizela. 

Obžalovaný účinky návykových látek na svou osobu znal a byl schopen se zdržet jejich 

užívání. Avšak jak vyplývá ze znaleckého posudku, nelze jednoznačně vyloučit, že 

obžalovaný drogu před činem užil ve stavu akutní toxické psychózy, v důsledku čehož 

byly jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti vymizelé i ve vztahu k požití drogy. Soud 

tedy shledal, že u obžalovaného nelze vyloučit stav nepříčetnosti již před samotnou 

aplikací návykové látky a zprostil jej obžaloby, jelikož podle § 26 TZ není za čin trestně 

odpovědný. 

 V tomto případě se soud nechal vést zásadou in dubio pro reo a obžalovaného 

obžaloby pro nepříčetnost podle § 26 TZ zprostil, jelikož existovaly důvodné pochybnosti 

o příčetnosti obžalovaného v době, kdy si aplikoval návykovou látku. Pokud byl totiž 

obžalovaný opravdu nepříčetný v důsledku dlouhodobé duševní poruchy, která neměla 

původ v akutní intoxikaci, a tato nepříčetnost zde byla i ve vztahu k samotnému požití dané 
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látky, nebylo požití látky zaviněné a obžalovaný tedy nemůže být za důsledného dodržení 

zásady nullum crimen sine culpa trestně odpovědný. 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 5 T 59/2016: 

Soud řešil případ obžalovaného J. Č., jenž se měl dle podané obžaloby po požití alkoholu 

a léku Hypnogen dopustit zločinu opilství podle § 360 odst. 1 TZ, v němž spáchal čin jinak 

trestný vykazující znaky přípravy zločinu vraždy podle § 20 odst. 1, § 140 odst. 1 TZ.  Dle 

záznamu o provedené dechové zkoušce bylo v krvi obžalovaného bezprostředně po činu 

naměřeno 1,28 promile alkoholu. Obžalovaný je podle psychiatrického znaleckého 

posudku pravidelným konzumentem alkoholu, je na něm závislý a trpí alkoholovou 

psychózou, v důsledku čehož byla v době činu jeho schopnost rozpoznat protiprávnost 

svého jednání a toto jednání ovlivnit plně vymizelá. Znalec psychiatr však uvedl, že 

alkoholová psychóza může u osob závislých na alkoholu nastat i ve stavu abstinence, a 

v konkrétním případě nemělo požití alkoholu a následná opilost na vznik psychózy žádný 

vliv. Soud tedy obžalovaného J. Č. z důvodu § 26 TZ zprostil obžaloby. 

 V tomto případě vzal soud na základě psychiatrického posudku za prokázané, že 

nepříčetnost u obžalovaného nebyla vyvolána konzumací alkoholu, ale nastala v důsledku 

duševní poruchy, kterou obžalovaný trpěl jako následek dlouhodobého nadměrného 

užívání alkoholu. Stejně jako v předchozím případě tedy ani zde nebylo možné 

obžalovaného odsoudit za trestný čin opilství, ač by se mohlo zdát, že byly naplněny 

všechny znaky skutkové podstaty – nepříčetnost a přítomnost návykové látky v organismu. 

V tomto případě však neměla návyková látka na nepříčetnost obžalovaného žádný vliv a 

soud s ohledem na to obžalovaného obžaloby zprostil. 

 

11.2. K problematice zavinění ve vztahu k uvedení se do nepříčetnosti a jeho vlivu na 

výslednou kvalifikaci skutku 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 

23. 4. 2013, sp. zn. 16 T 49/2012-631: 

Zde rozhodoval krajský soud ve věci obžalovaného J. S, kdy obžalovaný po požití 

značného množství alkoholických nápojů úmyslně střelil do hlavy svou manželku, jež 

v důsledku toho na místě zemřela. Obžalovanému bylo pár hodin po činu provedeno 

toxikologické vyšetření, jímž byl zjištěn obsah alkoholu v krvi o hodnotě 4,03 g/kg. 

Na základě výsledků toxikologické analýzy a vyšetření obžalovaného se dva znalci z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví klinická psychologie, shodli na tom, že 

v důsledku silné intoxikace byly rozpoznávací a ovládací schopnosti obžalovaného plně 
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vymizelé. Soud vzal na základě provedeného dokazování za prokázané, že se obžalovaný 

dopustil zločinu opilství podle § 360 odst. 1 TZ, kde kvazideliktem byl spáchán trestný čin 

vraždy. 

 Soud však v rozsudku u shrnutí skutkového stavu uvádí, že obžalovaný se požitím 

návykové látky přivedl z nedbalosti do stavu nepříčetnosti, v němž jiného úmyslně usmrtil. 

Soud zde tedy na jednu stranu uvádí, že obžalovaný si stav nepříčetnosti zavinil pouze 

nedbalostně, na druhou stranu ale obžalovaného následně odsuzuje za zločin opilství. 

Přitom, pokud bylo prokázáno, že ono přivedení se do stavu nepříčetnosti návykovou 

látkou jakožto hlavní předpoklad naplnění objektivní stránky trestného činu opilství bylo 

zaviněno z nedbalosti, mělo by se dle mého názoru jednat o nedbalostní trestný čin a skutek 

by tak měl být kvalifikován dle § 14 odst. 1 TZ jako přečin opilství, nikoliv jako zločin. 

Zde se soud zjevně přiklonil k pojetí opilství jako konkrétního ohrožovacího činu, když při 

výsledné kvalifikaci hrála roli zejména závažnost spáchaného kvazideliktu a onen 

kvaziúmysl při usmrcení jiné osoby.  

 

11.3. K limitům toxikologického vyšetření ve vztahu k trestnému činu opilství 

 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 

23. 4. 2013, sp. zn. 16 T 49/2012-631 a rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze 

dne 18. 4. 2017, sp. zn. 6 T 35/2017: 

 Oba tyto rozsudky se potýkají s problematikou zpětného určování hladiny 

návykové látky v krvi obžalovaného, jeden v souvislosti s drogami a druhý s alkoholem. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích byl již co do skutkového stavu popsán 

výše pod bodem 11.2., a v této části bude rozebrán znalecký posudek z oboru zdravotnictví 

odvětví toxikologie. Z posudku vyplynulo, že v době laboratorního odběru v 9:00 hod. 

byla v krvi zjištěna přítomnost alkoholu ve výši 4,03 promile, přičemž dokazováním bylo 

zjištěno, že ke spáchání činu došlo pravděpodobně okolo 6:15 hod. Bylo tedy nezbytné 

provést zpětný výpočet hladiny alkoholu, aby bylo možné posoudit, nakolik byl 

obžalovaný ovlivněn v době činu. K tomuto účelu byl vyhotoven znalecký posudek 

z oboru zdravotnictví odvětví farmakologie a interna, díky čemuž bylo možné na základě 

velice přesných propočtů zjistit hladinu alkoholu v krvi v době činu, jež činila s velkou 

pravděpodobností až 6,25 promile.  

Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové se zabýval případem obžalovaného 

(iniciály neuvedeny), jehož skutek byl kvalifikován jako přečin opilství dle § 360 odst. 1 

TZ, v němž se dopustil jednání, které mělo znaky násilí proti úřední osobě v úmyslu 
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působit na výkon pravomoci této osoby dle § 325 odst. 1 písm. a) TZ. Toxikologickým 

znaleckým posudkem bylo na základě provedeného laboratorního odběru krve zjištěno, že 

obžalovaný měl v krvi v době odběru látku methylamfetamin ve výši 482,69 ng/ml, což 

dle posudku odpovídá až dvacetinásobku bezpečné koncentrace pro dospělého člověka. I 

přes takto vysokou koncentraci ale posudek upozorňuje, že účinky takovéto látky na 

organismus budou vysoce individuální v závislosti na jednotlivci – velké rozdíly tak budou 

například mezi prvouživatelem a osobou na této droze závislou, dále bude hrát roli 

konkrétní povahový typ jedince a jeho psychické rozpoložení. V konkrétním případě navíc 

ani není možné zpětným propočtem určit, kdy přesně drogu obžalovaný užil a v jakém 

množství, ani jaká koncentrace v krvi byla v době spáchání činu, jelikož eliminace drogy 

probíhá u každé osoby jinou rychlostí. I přes to, že nebylo možné s jistotou určit hladinu 

drogy v organismu v době činu, znalec psychiatr na základě toxikologického vyšetření a 

svých poznatků získaných vyšetřením obviněného postavil téměř na jisto, že rozpoznávací 

i ovládací schopnosti byly v důsledku psychotické poruchy v době činu zaniklé. 

Toxikologické vyšetření má tedy své limity a ani jeho provedení nezaručuje, že 

bude možné určit, jaká byla hladina návykové látky v organismu obviněného v době 

spáchání činu. Metoda zpětných propočtů poskytuje poměrně spolehlivý nástroj ve vztahu 

ke stanovení hladiny alkoholu v krvi, avšak v případě drog nejsou zpětné propočty 

vzhledem ke značně individualizovanému účinku a vzhledem k různé rychlosti eliminace 

těchto látek z organismu dost dobře možné. 

 

11.4. K (ne)postradatelnosti toxikologického vyšetření 

V otázce nezbytnosti toxikologických vyšetření a zjišťování hladiny návykové 

látky v krvi obecně zastávají soudy různé postoje. Na rozsudcích dvou krajských soudů 

z let 2012 a 2013 budou nastíněny dva možné pohledy na tuto problematiku. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 

23. 4. 2013, sp. zn. 16 T 49/2012-631: 

V tomto rozsudku, jehož skutkový stav byl popsán již v bodě 11.2., je několik stran 

věnováno důležitosti znaleckých posudků a jejich interpretaci, důkladně je rozebrán 

zejména posudek z oboru soudního lékařství, odvětví toxikologie. Soud se k požadavku 

toxikologického vyšetření vyjadřuje takto: „..proto je při požití alkoholických nápojů 

nezbytným předpokladem pro posouzení otázky, zda pachatel trestného činu jednal za 

podmínek § 360 o trestném činu opilství, objektivní zjištění výšky hladiny alkoholu v jeho 

krvi, které spadá do oboru soudního lékařství. Teprve na základě tohoto, popřípadě i 
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dalších potřebných zjištění, je možno objasňovat okolnosti významné pro posouzení 

příčetnosti dotyčného znaleckým posudkem z oboru psychiatrie o duševním stavu 

pachatele.“ Podle tohoto názoru je tedy pro kvalifikaci skutku podle § 360 odst. 1 TZ vždy 

nezbytné, aby byla toxikologickou analýzou zjištěna hladina alkoholu v krvi. 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 5 T 4/2012-343: 

Krajský soud v Plzni řešil případ obžalovaného A. K., který po předchozí konzumaci 

alkoholu, v důsledku čehož byly jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti vymizelé, napadl 

na chodbě ubytovny poškozeného T., a pokusil se jej bodnout do krku nožem o délce čepele 

8 cm. Poškozený útok částečně vykryl a tak došlo pouze ke způsobení bodné povrchové 

rány, která si vyžádala lékařské ošetření bez nutnosti hospitalizace. Znalec z oboru 

zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, však uvedl, že pokud by bodná rána nožem byla 

hlubší, jistě by to vedlo k prudké ztrátě krve poškozeného, v důsledku čehož by ve velmi 

krátké době nastala smrt. Soud po skutkové stránce shrnul, že se obžalovaný 

v nepříčetnosti dopustil činu jinak trestného vykazujícího znaky zvlášť závažného zločinu 

vraždy ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 TZ, a skutek právně kvalifikoval 

jako zvlášť závažný zločin opilství dle § 360 odst. 1 TZ, za což mu byl uložen trest odnětí 

svobody v trvání 6,5 roku.  

V daném případě se v rozsudku nenalézá žádná zmínka o tom, že by byl u 

obžalovaného proveden jakýkoliv test na přítomnost drog nebo alkoholu (a to ani 

dechový), a to i přesto, že k zadržení dotyčného orgány činnými v trestním řízení došlo 

bezprostředně po spáchání činu. Soud se zde zjevně spokojil pouze s vyjádřením několika 

svědků, kteří shodně uvedli, že byl obviněný očividně pod vlivem, protože se prý, cituji: 

„…potácel a něco hudral“. Ve vztahu k duševnímu stavu obviněného byl vypracován 

znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinické psychologie, na 

němž se podíleli dva znalci. Oba znalci shodně uvedli, že jednání obžalovaného neslo 

známky duševní poruchy, konkrétně psychotické poruchy reziduální, která je vyvolána 

účinkem psychoaktivní látky (tedy drogou nebo alkoholem), v důsledku čehož byla 

schopnost rozpoznat protiprávnost jednání a toto jednání ovládnout u obžalovaného v době 

činu vymizelá. Soud tak na základě poznatků znalců dovodil, že obžalovaný byl v době 

činu v důsledku předchozí konzumace alkoholu nepříčetný. 

Nicméně podle mého názoru bylo provedené dokazování v tomto případě 

nedostatečné, i s ohledem na to, že byl obviněný zadržen ihned po činu a toxikologickému 

vyšetření nic nebránilo (domnívám se totiž, že pokud by obviněný odběr biologického 

materiálu pro účely zjištění návykových látek odmítl, byla by o této skutečnosti v rozsudku 
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zmínka). Sám obžalovaný ve věci po celou dobu řízení dokonce vůbec nevypovídal, neboť 

si na událost nepamatoval, a z vágních výpovědí svědků, že byl obžalovaný zjevně opilý a 

že často pil a užíval návykové látky, nelze podle mne nade vší pochybnost dovodit, že byl 

v době činu skutečně pod vlivem alkoholu. Soud v tomto případě alespoň správně užil 

znaleckého posudku dvou znalců, který by právě v případě nedostatečné důkazní situace, 

kdy chybí vyšetření na množství návykové látky v těle, měl být vyžadován.160 

  

 
160 K tomu např. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické 

i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – 

srovnávací studie). Příručky Ministerstva spravedlnosti. Svazek 55. Praha: Institut pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 1995. s. 66. 
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Závěr 

Posuzování trestní odpovědnosti za činy spáchané v nepříčetnosti vyvolané vlivem 

návykové látky je důvodně v právní teorii i praxi považováno za jeden z nejobtížnějších 

úkolů a nelze říci, že by rozhodovací praxe soudů a postupy orgánů činných v trestním 

řízení byly v této oblasti ustálené. 

Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat problematiku trestného činu 

opilství podle § 360 TZ, a to jak z pohledu hmotného, tak i procesního práva. Na základě 

sesbíraných teoretických poznatků byly definovány problematické aspekty této právní 

úpravy, které zejména v praxi mohou činit potíže.  

V prvé řadě se práce zabývala samotnou úpravou trestného činu opilství, a to 

konkrétně možnými teoretickými přístupy k trestnému činu opilství v kontinentálním 

právu, dále úpravou de lege lata v České republice – byl proveden důkladný rozbor 

skutkové podstaty opilství, včetně institutu actio libera in causa a jeho uplatnění v praxi, 

a dalších hmotněprávních aspektů (např. problematika souběhu, účastenství, trestání). 

Vztah opilství a actio libera in causa byl v práci zevrubně popsán a možné 

problematické aspekty, které tento institut vnáší do obecné úpravy o opilství, byly 

prezentovány na příkladech. A ač může při aplikaci činit potíže, má úprava actio libera in 

causa v právní úpravě jistě své místo, jelikož napomáhá odlišit a lépe postihnout závažnější 

situace, kdy uvedení se do nepříčetnosti je pro pachatele jen „prostředkem“ pro spáchání 

úmyslného trestného činu, příp. je jen nedodržením povinné míry opatrnosti (ať již si toho 

byl pachatel vědom, či si toho vědom být měl a mohl).  

České ustanovení o opilství bylo dále podrobeno porovnání s úpravou v teritoriálně 

a historicky blízkých státech s podobnou právní kulturou, konkrétně se jednalo o Německo, 

Rakousko, Slovensko, Polsko a Švýcarsko. Opomenuto nebylo ani srovnání současné 

české úpravy s úpravou opilství na českém území z historického hlediska, a to od dob 

Hrdelního řádu Marie Terezie.  

Trestná činnost spáchaná v nepříčetnosti, jež byla způsobena zaviněnou aplikací 

návykových látek, byla v historii pojímána různě. V současné době se většina států 

kontinentálního práva vydala cestou samostatného ustanovení o trestném činu opilství, 

která vychází z tzv. koncepce rauschdeliktu a opilství pojímá jako abstraktně ohrožovací 

delikt (spáchaný kvazidelikt má vliv pouze na trestnost opilství, a při výměře a ukládání 

trestu za trestný čin opilství už by se k tomuto kvazideliktu nemělo vůbec přihlížet).  

Je však třeba říci, že v České republice se zákonodárce od tohoto pojetí spíše 

odklonil, když za trestný čin opilství stanovil výměru trestu odnětí svobody v širokém 
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rozpětí 3 roky až 10 let, a soudy tak dostaly poměrně značný prostor pro zohlednění 

spáchaného kvazideliktu ve výměře trestu (na rozdíl od např. Rakouska, kde pachateli 

trestného činu opilství hrozí maximální trest odnětí svobody pouze ve výši 3 let). 

Vzhledem k tomu, že trest odnětí svobody za trestný čin opilství je stanoven na 3 roky až 

10 let, může opilství spadat do kategorie jak přečinu, tak i zločinu, a dokonce zvlášť 

závažného zločinu (na rozdíl od předchozí úpravy, kde horní hranice trestu odnětí svobody 

činila 8 let). Jak bylo blíže popsáno v práci, rozhodování, zda se jedná ještě o přečin, či 

zda bude skutek kvalifikován jako zločin případně zvlášť závažný zločin, nebývá u 

trestného činu opilství jednoduché – v této souvislosti byly nastíněny některé praktické 

problémy, které mohou vyvstat (tak například byla rozebrána situace, kdy se pachatel 

dopustí opilství z nedbalosti, a tedy by se mělo jednat vždy o přečin, avšak kvazideliktem 

spáchá závažný „úmyslný“ čin, např. trestný čin vraždy. V tomto případě bude pro výši 

trestu a typovou závažnost činu zřejmě rozhodující zejména závažnost spáchaného 

kvazideliktu, a opilství tak bude posouzeno jako zločin, případně zvlášť závažný zločin.). 

Práce se v této souvislosti zabývala také například otázkou, zda bude pro pachatele 

vždy příznivější kvalifikace podle trestného činu opilství než podle ustanovení za 

konkrétní trestný čin. Ač lze často pozorovat snahu na straně obhajoby, aby byl čin 

obžalovaného kvalifikován jako opilství (tomu viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu 

pod sp. zn. 8 Tdo 201/2019), nemusí z toho pro pachatele s ohledem na možnou trestní 

sazbu plynout vždy příznivější důsledky. 

Druhou tematickou oblastí, na kterou se práce zaměřila, byla problematika 

prokazování trestného činu opilství v praxi v rámci trestního řízení s důrazem na znalecké 

posudky a jejich zásadní úlohu ve vztahu k dokazování opilství. Pozornost byla věnována 

nejprve znaleckému posudku jakožto důkaznímu prostředku z obecného hlediska. 

Následně se práce zabývala posudkem psychiatrickým a postupem znalce psychiatra při 

vyšetření duševního stavu obviněného a posudkem z oboru soudního lékařství, odvětví 

toxikologie, jehož úlohou je stanovení hladiny návykových látek v organismu obviněného. 

Psychiatrické posudky hrají významnou roli při prokazování nepříčetnosti a jejich 

vyhotovení je obligatorní. Pachatel trestného činu opilství musí být nepříčetný. 

Nepříčetnost nelze presumovat a vždy je potřeba ji prokázat. Je tedy potřeba, aby znalec 

psychiatr vyšetřil duševní stav obviněného a posoudil, zda byla u obviněného v době činu 

vlivem duševní poruchy vymizelá schopnost rozpoznávací nebo ovládací. Otázka 

nepříčetnosti je však otázkou právní a k jako takové se znalec vyjádřit nemůže, to už je 
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úkolem orgánů činných v trestním řízení, které si pouze na základě psychiatrického 

posudku mohou učinit úsudek o příčetnosti obviněného. 

Nepříčetnost pachatele musí být dána v důsledku aplikace návykové látky. 

Přítomnost návykové látky v organismu obviněného se v trestním řízení obvykle zjišťuje 

pomocí toxikologického vyšetření. Avšak ukázalo se, že na rozdíl od psychiatrického 

vyšetření duševního stavu obviněného není toxikologické vyšetření obligatorní. Mohou 

totiž nastat situace, kdy vyšetření nelze vůbec provést (např. uplynula dlouhá doba od 

aplikace návykové látky, bylo zkonzumováno jen malé množství pod detekční hranicí, 

obviněný se odmítl podrobit odběru krve atp.), nebo v konkrétním případě ani není 

potřebné, vzhledem ke skutkovým okolnostem případu (např. obviněný jeví jasné 

fyziologické známky intoxikace, vyplývá to z výpovědí přímých svědků, byl nalezen se 

stříkačkou v ruce..). Pro prokázání trestného činu opilství tedy provedení toxikologického 

vyšetření a objektivní zjištění hladiny návykové látky v organismu obviněného není 

nezbytně nutné, jelikož na intoxikaci lze usuzovat i z jiných důkazů. 

V další části byla provedena analýza několika vybraných rozsudků, kde soudy 

prvního stupně rozhodovaly ve věci trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 TZ. 

Rozsudky byly poskytnuty příslušnými soudy na základě žádosti o poskytnutí informace 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na těchto rozsudcích 

bylo poukázáno na některé problematické aspekty, které byly rozebrány ve výkladové části 

práce. 

Trestný čin opilství má v českém právním řádu jistě své místo, stejně tak 

ustanovení o actio libera in causa. Aby však lépe reflektoval odpovědnost za zavinění, 

bylo by vhodné podstatně snížit horní hranici trestní sazby u trestu odnětí svobody, neboť 

současné nastavení nahrává tomu, že soudy spíše trestají spáchaný kvazidelikt než samotné 

opilství; zároveň vzhledem k vysoké horní hranici trestu odnětí svobody nebude často 

příliš velký rozdíl mezi trestem, který je možné uložit za opilství, a trestem za jiný trestný 

čin, a může se tak zdát, že existence samostatné skutkové podstaty opilství není 

opodstatněná. Přesto se domnívám, že opilství svůj smysl má, jelikož odsouzení za opilství 

nebude pro pachatele tolik stigmatizující, jako by bylo například odsouzení za vraždu. 

Přeci jen prokázaná nepříčetnost, ač zaviněná pachatelem, v sobě nese jakousi omluvu za 

spáchaný kvazidelikt, neboť pachatelova schopnost rozpoznávací nebo ovládací byla 

v době činu vymizelá. 
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Abstrakt: 

Práce se v prvé řadě zabývá možnými teoretickými přístupy k trestnému činu 

opilství v kontinentálním právu, a dále jeho úpravou de lege lata v České republice. Je 

rozebrána skutková podstata opilství, opomenut není ani institut actio libera in causa a 

jeho uplatnění v praxi. Ustanovení o opilství podle českého trestního zákoníku je také 

podrobeno srovnání s úpravou opilství v kulturně a teritoriálně blízkých státech, a přístup 

k opilství na českém území je následně rozebrán i z historického hlediska. Druhá polovina 

práce se zaměřuje na problematiku prokazování trestného činu opilství v praxi v rámci 

trestního řízení, důraz je kladen zejména na úlohu znaleckého posudku ve vztahu ke 

stanovení nepříčetnosti a na zjišťování návykových látek v organismu obviněného. Práce 

také obsahuje analýzu několika rozhodnutí, v nichž se soudy prvního stupně zabývaly 

trestným činem opilství. 
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Abstract: The Thesis primarily deals with possible theoretical approaches to the crime of 

drunkenness in continental law and with its legal regulation de lege lata in the Czech 

Republic. Further, the constituent elements of drunkenness are analysed, and the concept 

of actio libera in causa is not forgotten either. The provision on the crime of drunkenness 

under the Czech Criminal Code is also compared to the provisions in other states that are 

territorially and historically close. The approach to the crime of drunkenness is then 

examined from historical point of view. Second part of the Thesis concentrates on the 

problematic of proving the crime of drunkenness in practice in criminal proceedings, with 

emhasis on the role of the expert opinion in relation to the assessment of insanity and on 

the process of detecting addictive substances in the body system of an accused. The thesis 
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