
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

Katedra trestního práva 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Trestný čin opilství podle § 360 zákona  

č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

 

 

 

Natalie Chamrádová 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

Datum vypracování práce: 21.04.2021 

 

  



 

 2 

Čestné prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 257.356 znaků včetně 

mezer.  

 

 

        

V Praze dne 21.04.2021 

        ..................................................... 

        Natalie Chamrádová-diplomantka 

 

 

 

  



 

 3 

Poděkování:  

 

Velice ráda bych zde poděkovala především vedoucímu mé diplomové práce, JUDr. Rudolfu 

Vokounovi, CSc. za velice rychlou komunikaci, veškeré konzultace, které se mnou absolvoval,  

i za jeho čas, který nad mojí prací strávil, a děkuji mu též za všechny připomínky a cenné rady, 

které mi během psaní mé práce poskytl a bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. Také 

bych mu ráda poděkovala za jeho vlídný a vstřícný přístup a odborné vedení. 

 

Další poděkování patří bezesporu celé mojí rodině, která mě ve studiu podporovala, a to po celou 

dobu a vložila ve mě svoji důvěru, které si nesmírně vážím. Též jim patří veliké poděkování  

za jejich trpělivost a za to, že mi umožnili se vzdělávat a ke studiu mě od dětství vedli. Dále bych 

ráda poděkovala i svému partnerovi, za trpělivost a podporu během celého studia. 

 

 

  



 

 4 

ÚVOD ...................................................................................................................................................................................... 5 

1. HISTORICKÝ VÝVOJ TRESTNÉHO ČINU OPILSTVÍ V ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ..................................................................... 8 

1.1. Constitutio Criminalis Theresiana (1768) ............................................................................................................................... 8 
1.2. Obecný zákoník o zločinech a jejich trestech (1787) ........................................................................................................... 10 
1.3. Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích (1852) ............................................................................................................. 12 
1.4. Vývoj po roce 1918 .............................................................................................................................................................. 15 
1.5. Trestní zákon (1950) ............................................................................................................................................................ 18 
1.6. Trestní zákoník (1961) ......................................................................................................................................................... 20 
1.7. Úprava po novele č. 557/1991 ............................................................................................................................................. 23 
1.8. Trestní zákoník (2009) ......................................................................................................................................................... 25 

2. ZÁKLADNÍ POJMY ........................................................................................................................................................ 29 

2.1. Nepříčetnost ........................................................................................................................................................................ 29 
2.2. Zmenšená příčetnost ........................................................................................................................................................... 34 

3. ACTIO LIBERA IN CAUSA ............................................................................................................................................... 38 

3.1. Actio libera in causa dolosa ................................................................................................................................................. 43 
3.2. Actio libera in causa culposa ................................................................................................................................................ 48 

4. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU OPILSTVÍ ...................................................................................................... 50 

4.1. Objekt .................................................................................................................................................................................. 53 
4.2. Objektivní stránka................................................................................................................................................................ 55 

4.2.1. Jednání pachatele .......................................................................................................................................................... 55 
4.2.1.1. Požití a aplikace návykové látky ............................................................................................................................. 56 

4.2.2. Definice návykové látky ................................................................................................................................................. 57 
4.2.3. Čin jinak trestný ............................................................................................................................................................. 61 
4.2.4. Následek ........................................................................................................................................................................ 62 
4.2.5. Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem............................................................................................ 65 

4.3. Subjekt ................................................................................................................................................................................. 66 
4.4. Subjektivní stránka .............................................................................................................................................................. 68 

5. SOUČINNOSTI U TRESTNÉHO ČINU OPILSTVÍ ................................................................................................................ 71 

5.1. Účastenství na trestném činu opilství .................................................................................................................................. 73 
5.2. Účastenství na kvazidelikt .................................................................................................................................................... 74 

6. SOUBĚH TRESTNÉHO ČINU OPILSTVÍ A DALŠÍCH TRESTNÝCH ČINŮ ............................................................................... 75 

6.1. Jednočinný souběh .............................................................................................................................................................. 77 
6.2. Vícečinný souběh ................................................................................................................................................................. 78 

7. TRESTNÍ SAZBA A SANKCE U TRESTNÉHO ČINU OPILSTVÍ ............................................................................................. 79 

7.1. Trestní sazba ........................................................................................................................................................................ 80 
7.2. Sankce ................................................................................................................................................................................. 82 

7.2.1. Tresty ............................................................................................................................................................................. 88 
7.2.1.1. Trest odnětí svobody .............................................................................................................................................. 89 
7.2.1.2. Alternativní tresty .................................................................................................................................................. 90 

7.2.2. Ochranná opatření ......................................................................................................................................................... 93 

ZÁVĚR .................................................................................................................................................................................... 99 

POUŽITÉ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY ....................................................................................................................................... 104 

ZDROJE ................................................................................................................................................................................ 105 

SEZNAM BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................................................................105 
SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ............................................................................................................................................106 
SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY ..........................................................................................................................................................106 
SEZNAM ODBORNÝCH ČLÁNKŮ A OSTATNÍCH ZDROJŮ ..............................................................................................................................107 
SEZNAM POUŽITÝCH INTERNETOVÝCH ZDROJŮ ......................................................................................................................................108 

 

 

 

  



 

 5 

Úvod 

Záměrem této diplomové práce je blíže rozebrat trestný čin opilství dle § 360 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, tedy platné právní úpravy. I přes to, že trestný čin opilství nepatří 

mezi nejčetněji páchané trestné činy a nebývá na našem území příliš často souzen, patří mu, 

dle mého názoru, zvýšená pozornost vzhledem k jeho jedinečnosti a specifičnosti. Je nesporné, 

že trestný čin opilství má svůj význam a svoje místo v trestním zákoníku, a zákonodárce to 

stvrdil tím, že mu v něm vyčlenil jednu skutkovou podstatu v jeho zvláštní části. Zajímavé je 

především to, že v určité míře narušuje zásadu odpovědnosti za zavinění, tedy nullum crimen 

sine culpa. Kromě trestného činu opilství se tato práce zabývá okrajově i zmenšenou příčetností  

a nepříčetností, jelikož to jsou pojmy pro trestný čin opilství dosti podstatné. Také se v této práci 

budu věnovat institutu actio libera in causa, a to v obou jeho formách, tedy kulpozní i dolózní,  

a pokusím se vysvětlit rozdíl mezi tímto institutem a trestným činem opilství. 

 

Nejprve se však pokusím nastínit historický kontext tohoto trestného činu a jak se jeho 

vnímaní a právní úprava měnila v důsledku různých historických událostí. Toto téma mi připadá 

obzvláště zajímavé, jelikož v různých obdobích našich dějin, se skutečně pojetí trestného činu 

opilství poměrně zásadně měnilo, a to ne vždy úplně šťastně a smysluplně. Trestný čin opilství 

zaznamenal poměrně hodně proměn, a proto považuji za důležité se tomuto tématu v této práci 

věnovat podrobněji, aby se dala podstata trestného činu opilství lépe osvětlit a aby byl zřejmý 

záměr zákonodárce, proč daný trestný čin v trestním zákoníku upravil právě tak, jak ho upravil. 

 

V druhé kapitole této práce se budu zabývat důležitými pojmy, které s trestným činem 

určitým způsobem souvisí, a to je pojem zmenšené příčetnosti a pojem nepříčetnosti. V této práci 

se pokusím rozebrat každý tento pojem zvlášť a následně tyto pojmy mezi sebou porovnat  

a vztáhnout k trestnému činu opilství. 

 

Následně se budu ve své práci věnovat již zmíněnému institutu actio libera in causa,  

aby tato práce měla logickou strukturu, jelikož případy actio libera in causa dolosa musí nejprve 

být vyloučeny, aby se čin mohl posoudit jako trestný čin opilství. Mezi těmito dvěma instituty je 

totiž vztah subsidiarity. 

 

Poté se již podívám blíže na skutkovou podstatu trestného činu opilství a důkladně se 

pokusím rozebrat jednotlivé znaky této skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránku, 
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subjekt a subjektivní stránku. Trestný čin opilství je jedinečným činem svého druhu v trestním 

zákoníku a má spoustu specifických znaků, které bych v rámci této části též zmínila a podrobně 

popsala. V kapitole, týkající se objektu, vysvětlím, jaké zájmy jsou trestným činem opilství 

chráněny. Následně, v rámci kapitoly o objektivní stránce, přiblížím jednotlivé obligatorní 

znaky, kterými jsou jednání, následek a příčinný vztah mezi tímto jednáním a daným následkem. 

V rámci této kapitoly se zaměřím i na požití a aplikaci návykové látky, kterou zde i definuji.  

Zde se více zaměřím na alkohol jakožto nejběžnější a nejvíce dostupnou návykovou látku,  

pod vlivem které bývá trestný čin opilství páchán nejčastěji, a zmíním, jak je alkoholismus, tedy 

závislost na alkoholu, velkým problémem v dnešní době a vede mimo jiné i k páchání trestné 

činnosti. Poté v kapitole věnované subjektu trestného činu opilství popíši i tento obligatorní znak 

skutkové podstaty a v návaznosti na to se u subjektivní stránky trestného činu opilství zaměřím 

na zavinění, které je u tohoto trestného činu poněkud specifické a problematické, a které  

dle některých teorií narušuje zásadu nullum crimen sine culpa, tedy zásadu odpovědnosti  

za zavinění. I tomuto tématu se budu v práci blíže věnovat. 

 

Také považuji za důležité se ve své práci věnovat i problematice účastenství v rámci 

trestného činu opilství, jelikož i v tomto směru je trestný čin opilství poněkud výjimečný  

a specifický, a to nejen proto, že se trestný čin opilství vlastně skládá ze dvou jednání přičemž  

u každého se možnost spolupachatelství a účastenství liší. V rámci této kapitoly se blíže podívám 

i na jednotlivá stadia trestného činu opilství. 

 

Posléze se budu věnovat i souběhu u trestného činu opilství, tedy jednočinnému  

i vícečinnému souběhu, a blíže popíši, který možný je a který nepřipadá v úvahu a proč. 

 

V závěru své práce se zaměřím i na trestní sazbu a sankce, které mohou za trestný čin 

opilství být soudy ukládány, a jak bývá tento trestný čin v praxi posuzován. U trestného činu 

opilství je stanovena poměrně vysoká trestní sazba, čemuž se též v této práci budu poměrně 

detailně věnovat. 

 

Toto téma jsem si vybrala proto, že mě velice zajímá a připadá mi fascinující obecně 

problematika nepříčetnosti u pachatele, zvláště je-li tato nepříčetnost způsobená pachatelovým 

požitím či aplikací návykové látky. Připadá mi, že je v platné právní úpravě trestného činu 

opilství stále mnoho nejasností a jeho posuzování bývá v praxi poměrně složité, ale nebývá úplně 

časté, jelikož se ve většině případů, které se dostanou k právnímu posouzení soudům, prokáže 
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zavinění alespoň v nedbalostní formě ke kvazideliktu a tudíž se spíše použije institut actio libera 

in causa, než trestný čin opilství, což jsem se dozvěděla při konzultaci s nejmenovanou soudkyní 

trestního úseku Obvodního soudu pro Prahu 6.  

 

Trestný čin opilství je mimo jiné jedním ze způsobu řešení, jak trestat zaviněně se do stavu 

nepříčetnosti přivedeného pachatele, o čemž též budu v této práci pojednávat. Jsou vlastně tři 

možné způsoby, a to zaprvé považovat všechny pachatele, kteří spáchali trestný čin ve stavu 

nepříčetnosti, za trestně neodpovědné a trestní odpovědnost u těchto pachatelů rovnou vyloučit. 

To není úplně ideální řešení a je poněkud extrémní, jelikož poté by docházelo k tomu, že by se 

pachatelé trestných činů vždy před jejich spácháním přivedli do stavu nepříčetnosti, aby za tento 

trestný čin nemohli následně být trestně stíháni. Druhý způsob, jak řešit zaviněnou nepříčetnost, 

se zdá rovněž extrémní, jelikož umožňuje k nepříčetnosti pachatele vůbec nepřihlížet a nebrat ji 

v potaz. V takovém případě by byl pachatel plně trestně odpovědný za trestný čin, který ve stavu 

nepříčetnosti spáchal. Tímto způsobem uvažoval zákonodárce v předešlé právní úpravě, tedy 

v trestním zákoně z roku 1961, předtím, než byl novelizován. Posledním řešením je zakotvení 

samostatné skutkové podstaty trestného činu opilství do trestního zákona, která bude pamatovat 

na tyto případy a umožní individuální posouzení takových případů. Tento způsob se zdá být 

nejrozumnější a nejpřijatelnější. 

 

Myslím si, že trestný čin opilství je atypickým a poměrně sporným trestným činem.  Různí 

odborníci se k němu stavějí odlišným způsobem a vedou se všelijaké diskuse na toto téma již 

dlouhá léta napříč různými státy. Trestný čin opilství je již dlouhou dobu terčem spousty kritik 

ze strany odborné veřejnosti. To, co je na tomto trestném činu mimo jiné speciální, je to,  

že pachatel spáchá čin jinak trestný ve stavu nepříčetnosti, což by za normálních okolností vedlo 

k vyloučení trestní odpovědnosti, ale jelikož je v přivedení se do stavu nepříčetnosti spatřováno 

zavinění, trestní odpovědnost se nevylučuje, stejně jako u actio libera in causa. Většina 

odborníků vidí v kvazideliktu pouze objektivní podmínku trestnosti, tudíž se pachatelovo 

zavinění vztahuje pouze na přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv na kvazidelikt v tomto 

stavu spáchaný. V tom lze též spatřovat jedinečnost tohoto trestného činu, a proto  

i mně připadá tento trestný čin velice zajímavý. V následujících řádcích se pokusím tento trestný 

čin přiblížit a podrobně rozebrat jednotlivé jeho aspekty a prozkoumat též teoretické názory  

na tento trestný čin, které se, jak jsem již nastínila, podstatně odlišují. 
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1. Historický vývoj trestného činu opilství v české právní úpravě 

Předtím, než se podíváme na trestný čin opilství v platné právní úpravě, je nezbytné se 

nejprve seznámit s historickým vývojem tohoto trestného činu na našem území. Pro lepší 

představu o tom, jak se tento trestný čin a jeho pojetí v naší historii vyvíjelo, a jak na tuto 

problematiku nahlíželi naši předkové a z jakých myšlenek se trestný čin opilství tak, jak ho 

známe v dnešní době, vlastně vyvinul. 

 

1.1. Constitutio Criminalis Theresiana (1768) 

 

Constitutio Criminalis Theresiana, nebo jak byl též nazýván hrdelní řád Marie Terezie, byl 

vydán v roce 1768 a byl tak vlastně první právní úpravou, v rámci níž se objevuje řešení 

nepříčetnost na našem území. Tento hrdelní řád měl poměrně zásadní význam, ač neměl dlouhou 

platnost, a to především proto, že jeho vydání mělo velký vliv na sjednocení tehdejšího 

rakouského císařství (byl platný na celém území kromě Uher).1Jak již název kodexu napovídá, 

byl vydán během vlády Marie Terezie. Před tímto hrdelním řádem zde byl platný Constitutio 

Criminalis Carolina, který měl pouze podpůrnou platnost, avšak Constitutio Criminalis 

Theresiana již tuto podpůrnou platnost neuznával.  

 

I přes svůj význam, byla tomuto řádu vytýkána řada chyb, jako například,  

že v něm existovaly arbitrární tresty, bylo možné stíhat na základě analogie nebo to, že trest byl 

koncipován jako msta za spáchání daného činu. Co však bylo asi nejvíce kritizováno, byla 

možnost soudce stíhat sine lege. I přes tyto nedostatky, které hrdelní řád Marie Terezie měl, to 

byla velice důležitá kodifikace trestního práva se sjednocujícím významem. Byla zde zakotvena  

i jedna, pro trestní právo klíčová zásada, a to zásada odpovědnosti za zavinění, tedy nullum 

crimen sine culpa. S tím se pojí i vymezení okolností, za kterých se trestání zcela vylučuje či se 

zmírňuje.2 

 

Pro trestný čin opilství je důležitý článek 11 § 5, v rámci kterého jsou vymezeny 3 druhy 

opilství neboli ebrietas.3Jako první zmíním Ebrietas involuntaria, čili opilství nechtěné.  

To znamená, že se pachatel dostal do stavu nepříčetnosti, přičemž si opilství nepřivodil svojí 

 
1 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č. 4, s. 35-36 

2 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č. 4, s. 35-36 

3 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 4, s. 36 
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vinou, nýbrž na popud jiné osoby, nebo dokonce náhodou. Sem můžeme zařadit situace,  

kdy například pachatel vypil nějaký nápoj (zkonzumoval pokrm nebo kuřivo), jehož obsah mu 

nebyl znám, či byl k vypití daného nápoje donucen. Pokud takto zkonzumovaný nápoj způsobil 

pachateli absolutní zbavení smyslů, byl pak považován za beztrestného. Zde se pak trestali 

naopak ti, kteří opilost pachateli způsobili, tedy ti, jež pachatele do stavu nepříčetnosti přivedli. 

Potrestáni byli pak především ti, kteří věděli o možných následcích daného činu a předvídali jej, 

či snad byl daný následek jejich záměrem, ke kterému směřovali právě podáním daného nápoje 

pachateli. Vlastně tedy využili pachatele jako živého nástroje, aby skrze něj spáchali trestný čin. 

Je zde vidět jakási podobnost s institutem nepřímého pachatelství, jak ho známe dnes. Pokud 

tedy došlo k úplnému zbavení smyslů a pachatel byl tím pádem nepříčetný, byl beztrestný. 

 

Dalším druhem opilství dle Constitutio Criminalis Theresiana bylo Ebrietas voluntariam 

cum plena mentis alienatione neboli přeloženo opilství chtěné s plným vědomím jiného. Do této 

kategorie lze zařadit případy, kdy se pachatel do stavu opilosti dostal vědomě a spáchal trestný 

čin. V rámci tohoto druhu opilství bylo možné pachateli uložit mírnější trest. Byly zde však 

podmínky, za nichž bylo možné uložit takto zmírněný trest, a to pokud si pachatel přivodil stav 

nepříčetnosti pod pohrůžkou či kvůli jinému zavrženíhodnému jednání další osoby, pokud se 

pachatel obvykle nedopouštěl stavu opilství, ve kterém by trestnou činnost páchal, a pokud nebyl 

za tento čin ještě nikdy trestán. Zde můžeme hovořit o polehčující okolnosti pro pachatele. 

 

Poslední kategorií opilství v hrdelním řádu Marie Terezie bylo Ebrietas voluntaria cum 

aliquo rationis usu, tedy opilství chtěné s nějakým užitím rozumu. V rámci této kategorie byl 

pachatel takového trestného činu plně trestně odpovědný, jelikož se do stavu zmenšené 

příčetnosti dostal zcela vědomě a dobrovolně a následně v tomto stavu spáchal trestný čin.  

To znamená, že pachatel nebyl ve stavu, kdy by byl zcela nepříčetný, ale jeho příčetnost byla 

pouze zmenšená úmyslným požitím či aplikováním návykové látky a nedošlo u něho k úplnému 

zbavení smyslů.4Takový pachatel je plně trestně odpovědný. Zde si můžeme povšimnout 

podobnosti s dnešním institutem zmenšené příčetnosti pachatele a jeho plné trestní 

odpovědnosti.5 

 

 

 
4 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č. 4, s. 36-37 

5 § 27 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 
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1.2. Obecný zákoník o zločinech a jejich trestech (1787) 

 

Josef II., syn již zmíněné Marie Terezie, vydal Obecný zákoník o zločinech a jejich 

trestech, který nahradil v předešlé kapitole vysvětlený kodex Constitutio Criminalis Theresiana. 

Tento zákoník byl vydán v roce 1787 a můžeme konstatovat, že na danou dobu byl pojat velice 

moderně, přestože se zde setkáváme s některými feudálními pozůstatky (např. s tresty  

za čarodějnictví). Doba osvícenství, ve které tento zákoník vznikl, byla obecně proti trestům  

a shledávala doposud udělované tresty za nepřiměřeně přísné. 

 

 V rámci předmětného zákoníku dochází k rozdělení deliktů, a to na hrdelní delikty,  

tedy zločiny, a správní přestupky. Jedním z hlavních významů obecného zákoníku je to,  

že poprvé zakotvil zásady, které patří doposud mezi základní zásady naší právní úpravy trestního 

práva, a to zásada nullum crimen sine lege, což znamená žádný zločin bez zákona, a zásada nulla 

poena sine lege, která se překládá jako žádný trest bez zákona.6Tyto zásady omezují pravomoc 

soudců, jelikož ti mohou dle tohoto zákoníku posoudit daný skutek jako trestný čin pouze  

v případě, že je definován jako trestný čin v příslušném trestním zákoně (respektive naplňuje 

skutkovou podstatu takového činu), a zároveň za něj mohou uložit pouze trest, jehož uložení 

zákoník za spáchání takového trestného činu připouští. 

  

Dále tento zákoník zrušil v řádném řízení trest smrti (trest smrti bylo možné uložit pouze 

ve výjimečném řízení) a též zakázal používání analogie. Pokud porovnáme předchozí právní 

úpravu (tedy Constitutio Criminalis Theresiana) s tímto obecným zákoníkem, dospějeme k tomu, 

že hlavním rozdílem bylo pojímání stavu nepříčetnosti. Ten se totiž v původní úpravě považoval 

za polehčující okolnost, zatímco v obecném zákoníku je vnímán jako okolnost, která vylučuje 

zlý úmysl. To znamená, že pokud zde nebyl zlý úmysl, nemohla být osoba pachatelem  

a nejednalo se o trestný čin. Zde bych zmínila § 2 tohoto zákoníku, který stanoví,  

že: „ke kriminálnímu zločinu patří zlý úmysl a svobodná vůle.“ To znamená, že pro spáchání 

trestného činu je zde stanoven předpoklad svobodné vůle. Nedostatek takové vůle pak znamená 

beztrestnost. Následně jsou v §5 stanoveny podmínky, za nichž je tato svobodná vůle vyloučena 

(například stav opojení).  

 

 
6 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č. 4, s. 37 
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„Nedostatek svobodné vůle zprošťuje obvinění z kriminálního zločinu, pokud byl zlý 

skutek spáchán v opojení, které si přivodil náhodně bez obmyslu namířeného ke zločinu, nebo 

jinak  

v pomatení mysli, ve kterém si pachatel svého jednání nebyl vědom.“7 

Trestnost vylučovalo spáchání činu ve stavu nahodilého opilství nebo pokud došlo k činu 

kvůli nátlaku nebo násilí, či pokud si pachatel nebyl vědom svého jednání kvůli pomatení 

mysli.8Za nepříčetného by byl považován i pachatel, který spáchal čin ve střídavém pominutí 

smyslů v době, kdy takové pominutí trvalo. Co se týče nepříčetnosti, byl za nepříčetného 

považován takový pachatel, který byl beze smyslů nebo zcela rozumu zbaven.9Tento zákoník  

na našem území platil do roku 1803, kdy byl vydán Zákoník o zločinech a těžkých policejních 

přestupcích (v českém jazyce vyšel až v roce 1804), z něhož následně vycházel i zákon č. 117 

z roku 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, o kterém budu pojednávat v následující 

kapitole.10 

 

Zákoník z roku 1803 byl vydán Františkem I. za jeho vlády. Byl platný, stejně jako 

předešlá právní úprava, na celém území monarchie kromě Uher. Je psaný velice přehledně  

a srozumitelně.11Navazuje na Josefínský zákoník z roku 1787 a některé myšlenky zachovává, 

jako například to, že ke spáchání trestného činu je třeba zlého úmyslu.12Dle tohoto zákoníku 

vylučuje trestní odpovědnost pachatele nepříčetnost, nedostatečný věk, neodolatelné donucení 

(to v dnešním platném právu známe jako krajní nouzi, což je jedna z okolností vylučujících 

protiprávnost) nebo náhoda, nedbalost či nevědomost, tedy to, že si pachatel neuvědomuje 

následky svého jednání, nikoliv neznalost práva, ta se totiž neomlouvá. V rámci tohoto zákoníku 

došlo i ke kategorizaci činů, a to na zločiny a přestupky. Podle tohoto dělení byl členěn  

i samotný zákoník, a to konkrétně na trestání zločinů a trestání přestupků. Tyto části se věnovaly 

různým druhům trestů.13 

 

 

 

 
7 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č. 4, s. 37 

8 RÁLIŠ, Antonín.: Studie o příčetnosti, Bratislava: Právnická fakulta University Komenského v Bratislavě, 1931, s. 22 

9 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, roč.12, č. 4, s. 37-38 

10 MALÝ, Karel.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 194 

11 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 4, s. 38 

12 Ibid 

13 Ibid 
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1.3. Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích (1852) 

 

Císařský patent č.117 ř.z., Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích vydal v roce 1852 

tehdejší císař Rakouského císařství František Josef I. Tento zákon na našem území (na území 

celého Rakouského císařství včetně Uher) platil poměrně dlouho, a to do roku 1950.  

To znamená, že byl platný i po zániku Rakouského císařství a platil téměř 98 let.14Jak jsem již 

zmínila výše, zákon o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852 vycházel z předešlého 

zákona z roku 1803 a stejně jako on, navazoval na Josefínský zákoník. Dalo by se tedy říct,  

že tento zákon nepřišel s žádnou zlomovou právní úpravou, ale spíše tu původní úpravu 

novelizoval. V tomto zákoně bylo upraveno pouze hmotné právo a procesní část právní úpravy 

byla upravena zvlášť.  

 

Dochází zde i ke změně kategorizace trestných činů, a to na zločiny, přečiny a přestupky. 

Zákon je rozdělen na dva díly, a to na díl o zločinech a díl o přečinech a přestupcích. Opět se zde 

objevuje myšlenka trestu, coby odplaty za spáchaný trestný čin, který je však přiměřený 

závažnosti spáchaného činu (tedy princip úměrnosti). To znamená, že zde ještě nebyla zásada 

individualizace trestu a povaha a poměry zločince se nebraly vůbec v úvahu. Již tento zákon 

rozlišoval úmysl přímý a nepřímý tak, jak rozlišujeme v trestním právu i my dnes. Nepříčetnost 

byla v tomto zákoně pojímána15jako nedostatek zlého úmyslu, který zákon upravoval  

v § 1. Toto ustanovení znělo:  

 

„Ke zločinu vyžaduje se zlého úmyslu. Zlý úmysl dává se však za vinu nejen tehdá, když 

před tím, než se něco před se vzalo nebo opominulo, anebo když se to před se bralo nebo 

opomíjelo, zlo, jež se zločinem jest spojeno, přímo bylo rozváženo a umíněno; nýbrž i, když  

z nějakého jiného zlého úmyslu něco bylo před se vzato nebo opominuto, z čeho zlo, které  

tím povstalo, obyčejně povstává, anebo alespoň snadno povstati může.“16 

 

Co se týče důvodů, které vylučují zlý úmysl, a tím tedy i trestní odpovědnost (mezi které 

řadil tento zákon i důvody nepříčetnosti, které byly stanoveny v rámci téhož ustanovení, což mu 

 
14 MALÝ, Karel.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 276 

15 SOLNAŘ, Vladimír.: Trestní právo hmotné, Část obecná, Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, s. 25 

16 Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1.1.1927 dostupný na stránce: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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bylo později vytýkáno)17, vycházel tento zákon z výše zmíněného zákona z roku 1803 a byly 

uvedeny v § 2. V tomto ustanovení, konkrétně v písmenu c) je zmíněno, že se nepřičítá konání 

nebo opomenutí  

 

„v úplném opilství, ve kteréž se pachatel připravil, zločinu v úmyslu nemaje (§ 236  

a 523), anebo v jiném pomatení smyslů.“18 

 

Z toho můžeme vyvodit závěr, že zbaven zlého úmyslu byl takový pachatel, který neměl 

v úmyslu spáchat trestný čin v době, kdy si přivodil stav nepříčetnosti požitím alkoholu (tento 

zákon se vůbec nezabýval jinými návykovými látkami). Toto lze vyložit i tak, že pokud se 

pachatel do stavu nepříčetnosti uvedl s úmyslem spáchat trestný čin, byl za takový čin plně 

trestně odpovědný. Pokud se tedy pachatel do stavu nepříčetnosti přivedl zaviněně sám  

a ve stavu úplné opilosti následně spáchal trestný čin, byl odpovědný za přestupek opilství.  

Ve stavu nepříčetnosti se pachatel dále dle stejného ustanovení nacházel  

 

„když zcela zbaven jest užívání rozumu, když skutek při střídavém pominutí smyslů 

vykonán byl v čase, pokud pominutí trvalo, když se při tom přihodil takový omyl, pro který 

nebylo lze v činu spatřovati zločin, když zlo povstalo náhodou, nedbalostí anebo z neznalosti 

následků činu“ nebo „když skutek se stal z neodolatelného donucení nebo u výkonu spravedlivé 

nutné obrany.“19 

 

Je zde možné vidět podobnost s dnešní platnou právní úpravou, kdy pro to, aby byla 

osoba uznána za nepříčetnou, je třeba ztratit alespoň jednu ze dvou schopností, ať už 

rozpoznávací (rozumová) či určovací (ovládací). Tehdy však existovaly výše zmíněné důvody, 

jak ke ztrátě těchto schopností mohlo dojít, které se liší od nynější právní úpravy. O nepříčetnosti 

vždy rozhoduje soud.20Co je pro účely této práce mimo jiné důležité, je ustanovení § 236,  

který zněl:  

 

 
17 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 5, s. 38 

18 Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1.1.1927 dostupný na stránce: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

19 Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1.1.1927 dostupný na stránce: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

20 SOLNAŘ, Vladimír.: Trestní právo hmotné, Část obecná, Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, s. 68 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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„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), trestce se v tomto případu přece opilství jako přestupek (§ 523).“21 

 

Z tohoto ustanovení vyplývá především to, že tento zákon označuje opilství za přestupek, 

respektive to, že pokud je zločin spáchán v nahodilém opilství (to znamená v nezaviněném), měl 

by být posuzován a trestán jako přestupek proti mravopočestnosti (§ 500), nikoliv jako 

zločin.22Dalším důležitým ustanovením pro účely této práce je § 523, který zněl:  

 

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

mu krom opilství přičítal za zločin (§ 236). Trest 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.“23 

 

Tato dvě ustanovení společně vytváří podstatu trestného činu opilství  

(tzv. Rauschdeliktu). Dané ustanovení § 523 je asi nejpodobnější trestnému činu opilství  

dle § 360 trestního zákoníku, jak ho známe dnes. Velice zajímavá je i poměrně nízká trestní 

sazba, která symbolizuje to, že se postihuje vlastně ono abstraktní ohrožení, které pochází  

ze samotného uvedení se do stavu nepříčetnosti, tedy nikoliv za kvazidelikt v takovém stavu 

spáchaný.24Tento zákon tedy rozlišuje, zda se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti opilstvím 

úmyslně, nebo neúmyslně. To znamená, že pokud si pachatel neúmyslně přivodil stav 

nepříčetnosti, vylučuje to jeho odpovědnost. Pokud si naopak pachatel přivodil stav nepříčetnosti 

opilstvím s úmyslem následně spáchat trestný čin, byl za takový čin plně trestně odpovědný.  

Z toho vyplývá i to, že stav opilosti musel být zaviněný, a to alespoň z nedbalosti. Ačkoliv bylo 

opilství postihováno jako přestupek, což v dnešní platné právní úpravě není, je zde vidět určitá 

podobnost mezi tímto zákonem a dnešní platnou právní úpravou. Dále je zde třeba zmínit  

i § 524, který vymezuje pojem zastaralé opilství. Toto ustanovení znělo:  

 

„Pro zastaralé opilství jako přestupek trestati se mají řemeslníci a nádenníci, kteří 

pracují na střechách a lešeních, nebo kteří zacházejí s věcmi, s nimiž spojeno je bezpečí ohně, 

 
21 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, č.5, s. 39 

22 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie.: Nepříčetný pachatel, Praha: Příručka ministerstva spravedlnosti ČR, svazek 55, s. 33 

23 Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1.1.1927 dostupný na stránce: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

24 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č. 6, s. 28 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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jakož i takové osoby služebné, jichž nebedlivostí oheň snadno může povstati, vězením od jednoho 

až do osmi dnů, opakuje-li se to, až i do jednoho měsíce a podle okolností i také zostřeným 

vězením. Trest pro zastaralé opilství ukládá se sice, když bylo veřejné a vrchnost se tudy o něm 

doví, z povinnosti úřadu, krom toho však jen tehdá, když mistři nebo pánové služební sobě na to 

u úřadu stěžují.“25 

 

Tento přestupek by bylo možné připodobnit k trestnému činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky (§ 274 Trestního zákoníku), který je součástí dnešní platné právní úpravy.26 

 

1.4. Vývoj po roce 1918 

 

Dalším významným milníkem pro právní úpravu trestního práva byl až zákoník z roku 

1950, který byl vydán po první světové válce, kdy vznikla samostatná Československá republika,  

tedy v roce 1918, a kterému se budu věnovat v následující kapitole. V této době nastala potřeba 

sjednotit a změnit stávající právní úpravu. Potřeba sjednotit právní úpravu vycházela především  

z duální trestní soustavy, která na nově vzniklém území byla. Bylo tak možné, že týž čin byl 

různě posouzen i potrestán. Zákon z roku 1950, o kterém budu následně pojednávat, na našem 

území platil až do roku 1961, kdy byl přijat nový trestní zákon. Než byl však zákon z roku 1950 

přijat, odehrávaly se na našem území události, které též stojí za zmínku. Mezi léty 1948 a 1950 

byla na našem území vyhlášena tzv. „právnická dvouletka“,27v rámci které docházelo k různým 

pokusům o změny a rekodifikaci stávajících právních předpisů ve všech právních odvětvích, tedy 

i v rámci trestního práva.  

 

Co se týče přijímaných právních předpisů, odrážela se v nich i tehdejší politická situace  

a byly tak konstruovány v duchu socialismu. Ještě před vydáním trestního zákona v roce 1950 

byly tedy vypracovávány i osnovy, které měly sloužit jako podklad pro vytvoření nové právní 

úpravy, nicméně ty nebyly nikdy přijaty. Zde bych ráda zmínila především profesorskou osnovu 

z roku 1926, která byla dle mého názoru nejvýznamnější osnovou. Snaha o rekodifikaci  

a reformu stávajících právních předpisů započala rokem 1920, kdy za tímto účelem byla dokonce 

 
25 Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1.1.1927 dostupný na stránce: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

26 LANGER, Petr.: Trestný čin opilství (1. Část), Bulletin advokacie, 2005, č. 2, str. 55-56 

27 BLÁHOVÁ, Ivana, BLAŽEK, Lukáš, KUKLÍK Jan a ŠOUŠA Jiří.: Právnická dvouletka: rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: 

Auditorium, 2014, ISBN 9788087284520 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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ministerstvem spravedlnosti vytvořena komise, kterou tvořili tehdejší odborníci na trestní právo 

a měli za úkol vypracovat osnovu pro novou trestněprávní úpravu.  

 

Z této komise můžeme poukázat například na Augusta Miřičku, jakožto na předního 

odborníka na trestní právo, který dokonce stál v čele této komise. Dalším významným členem 

komise byl například Jaroslav Kallab.28Smyslem této komise bylo, aby vytvořila nový trestní 

zákon, který by dosavadní právní úpravu sjednotil. Nejprve byl uveřejněn prozatímní návrh 

obecné části trestního zákona, který byl uveřejněn v roce 1921. August Miřička při zveřejnění 

osnovy řekl, že autoři dané osnovy měli při vytváření osnovy v hlavě heslo: „Účinný boj  

proti zločinnosti“.29Návrh mimo jiné obsahoval i dělení trestných činů na zločiny a přečiny,  

a to podle nízké pohnutky, která vedla daného pachatele ke spáchání onoho trestného činu.30 

Tato osnova byla následně přepracována v roce 1926, kde bylo kritérium nízké pohnutky 

nahrazeno nízkým smýšlením pachatele.31 

 

Dalším záměrem komise bylo rozdělení trestných činů na zločiny a přečiny podle jejich 

mravní zavrženíhodnosti, aby byl přizpůsoben i druh trestu (žalář za zločiny a vězení  

za přečiny).32Osnova se též zabývala i recidivou, tedy tím, že pachatel opakuje trestnou činnost. 

Byly zde i snahy o to, aby byla přijata zásada odpovědnosti za vinu a tím byly odstraněny 

pozůstatky po zásadě odpovědnosti za následek.33Toto prosazoval především již zmíněný August 

Miřička. Doposud měla vina pouze dvě formy, a to úmysl a nedbalost. Tato osnova však přišla  

s novým pojmem vina vědomá. Tedy: 

 

„Úmyslně jedná, kdo jedná za tím účelem, aby způsobil výsledek v zákoně uvedený. 

Vědomě jedná, kdo zná všechny skutečnosti, zakládající trestnost jeho činu. Nedbale jedná,  

kdo nezachová opatrnosti, k níž je povinen nebo které je podle okolností potřebí, ať mu je známo,  

že z činu může vzejíti výsledek v zákoně̌ uvedený (hrubá́ nedbalost) nebo ať mu to známo není.“34 

 

 
28 SOUKUP, Ladislav, Trestní právo, In SKŘEJPKOVÁ, Petra (ed.), Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939, Praha: Linde, 2009, s. 350 

29 MIŘIČKA, August.: Osnova československého zákona trestního, s. 1–12, 33–49, 65–72  

30 SOLNAŘ, Vladimír.: Osnova trestního zákona. Právník, 1926, roč. 65, s. 242 

31 Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, II. Odůvodnění osnov,  

Praha: nákladem ministerstva spravedlnosti, 1926, s. 17 

32 KALLAB, Jaroslav.: Některé novoty v osnově československého trestního zákona. Lidové noviny, roč. 34, č. 370, 25. července 1926, s. 2, Budoucí československý trestní 

zákoník, s. 2 

33 MIŘIČKA, August.:O formách trestné viny a jich úpravě zákonné, Praha: nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902, s. 171 

34 § 14 Trestního zákona o zločinech a přečinech, In: Zatimní návrh obecné části trestního zákona, Vydalo Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, Nákladem 

ministerstva spravedlnosti, 1921, s. 8 
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Co se týče opilosti dle této profesorské osnovy, vylučovala příčetnost, to však 

neznamená, že by nebylo takovému pachateli možno ukládat léčení, to naopak osnova 

připouštěla.35Například léčení. V roce 1924 byl dokončen návrh na zvláštní část nového trestního 

zákona a zároveň se začalo pracovat na revizi obecné části návrhu.36Celá osnova byla pak 

uveřejněna v roce 1926, avšak nikdy nedošlo k vytvoření nového trestního zákona, který by 

vycházel z této osnovy. Dále stojí za zmínku další snaha o reformu trestního práva, a sice osnova 

z roku 1937, nazývaná úřednická, kterou vytvořilo ministerstvo spravedlnosti.37Důležité je zde 

zmínit především § 23 a § 24. Ustanovení § 23 se zabýval nepříčetností a zněl:  

 

„(1) Kdo pro duševní chorobu, slabomyslnost nebo poruchu vědomí nemohl  

v době činu rozpoznati bezprávnost svého činu nebo říditi své jednání správným rozpoznáním, 

není pro tento čin trestný.  

(2) Kdo si však poruchu vědomí, v níž se činu dopustil, způsobí v úmyslu, aby v ní spáchal onen 

čin, je trestný, jako by se ho byl dopustil úmyslně.  

(3) Porucha vědomí nevylučuje ani nezmírňuje trestní odpovědnost za nedbalé jednání, jestliže  

ji viník zavinil a aspoň mohl předvídati, že v ní může způsobit trestný výsledek.“38 

 

V prvním odstavci tohoto ustanovení je vidět změna oproti předešlé právní úpravě (z roku 1852) 

v použitých pojmech. Zatímco zákon z roku 1852 hovořil o duševní poruše, v této osnově jsou 

použity pojmy jako duševní choroba či slabomyslnost.39Následující zákon z roku 1950 se poté 

vrací zpět k původnímu označení. Druhý odstavec vlastně pojednává o případech actio libera  

in causa culposa a odstavec třetí pak o actio libera in causa culposa. Dalším důležitým 

ustanovením je § 24, který zněl:  

 

„Kdo pro značnou duševní zaostalost způsobenou tělesnou úchylností nemohl v době činu 

rozpoznati bezprávnost svého činu nebo říditi své jednání správným rozpoznáváním, není 

trestný.“ 

 

 
35 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, č. 6, s. 29 

36 Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, I. Osnovy, Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1926, s. 6-8  

37 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar.: Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Československu. Československé právo a právní věda v meziválečném období 

(1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě,  s. 828–830 ISBN 978-80-246-1718-3  

38 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. 12(6). s. 30 

39 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. 12(6). s. 30 
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V této osnově se shledáváme opět s tzv. Rauschdeliktem, tedy s trestným činem opilství, v tomto 

případě označovaném jako nebezpečná opilost, a to konkrétně v ustanovení § 216, který zněl: 

 

„(1) Kdo si úmyslně nebo z nedbalosti způsobí požitím alkoholních nápojů nebo užitím jiným 

omamných látek nebo jedů poruchu vědomí vylučující příčetnost, bude potrestán vězením nebo 

tuhým vězením od osmi dnů do šesti měsíců, jestliže se v oné poruše vědomí dopustí činu, který 

by jinak byl trestný zločin nebo přečin. Stanoví-li však zákon za čin, za který viník není  

pro poruchu vědomí trestně odpovědný, nižší trestní sazbu, než jaká je tu stanovena, bude 

potrestán podle oné nižší trestní sazby. 

(2) Ustanovení předchozího odstavce nelze užíti, je-li viník přes poruchu vědomí za čin, kterého 

se v ní dopustil, trestně odpovědný (§ 23 odst. 2 a 3). 

(3) Stíhá-li se zločin nebo přečin, za který viník není pro poruchu vědomí trestně odpovědný, jen 

na návrh nebo se zmocněním nebo soukromou žalobou, platí totéž pro stíhání nebezpečné 

opilosti.40 

Ani tato osnova však nikdy nebyla proměněna v zákon.  

 

1.5. Trestní zákon (1950) 

 

Novou sjednocující právní úpravou se tak stal až právě zákon z roku 1950, kterým se 

zrušil právní dualismus na našem území.41Pro účely této práce je důležitá především hlava II.  

s názvem „Základy trestní odpovědnosti“ tohoto zákona, především pak § 11, který zněl:  

 

„Kdo pro duševní poruchu nemohl v době činu rozpoznat, že jeho jednání je  

pro společnost nebezpečné, nebo ovládat své jednání, není za takový čin trestně odpovědný.“42 

 

 Zde se již setkáváme s pojmem duševní porucha, což je možné vnímat jako biologické 

kritérium.43V tomto zákoně již tedy nedochází k výčtu stavů, ve kterých je pachatel považován 

za nepříčetného. Tento zákon nově zavedl tzv. materiální pojetí trestného činu. Důraz byl kladen 

na společenskou škodlivost a nebezpečnost.44Doposud se vycházelo z pojetí formálního.45  

 
40 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. 12(6). s. 30  

41 Langer, Petr.: Trestný čin opilství (1. Část), Bulletin advokacie, 2005, č. 2, str. 55 

42 Zákon ze dne 12. července 1950 č. 86/1950 Sb., Trestní zákon ve znění zákonů č. 63/1956 Sb. a č. 68/1957 Sb., §11 

43 CÍSAŘOVÁ, Dagmar., VANDUCHOVÁ, Marie.: Nepříčetný pachatel. Praha: Instituce pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1995, s. 19 

44 KUKLÍK, Jan.: Dějiny československého práva 1945-1989, Praha: Auditorium, 2011, s. 90-92, ISBN 978-80-87284-17-9 

45 BLÁHOVÁ, Ivana, BLAŽEK, Lukáš, KUKLÍK Jan a ŠOUŠA Jiří.: Právnická dvouletka: rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století, s. 194-196 
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Nově bylo tedy důležité, zda je pachatel schopen rozpoznat nebezpečnost svého činu  

pro společnost. Tedy zda nebyly omezeny jeho rozpoznávací či ovládací schopnosti. To můžeme 

označit za psychologické kritérium, které spočívá ve schopnosti rozpoznávat protiprávnost 

daného činu.46Tento zákon přišel i s trestným činem opilství, vymezeném v § 186, který zněl:  

 

„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.“47 

 

To znamená, že pachatelem tohoto trestného činu je pachatel, který se (byť i z nedbalosti) 

dostane do stavu nepříčetnosti tím, že požije alkoholický nápoj (zde se připouští i jiný způsob 

přivedení se do stavu nepříčetnosti, čímž dochází k rozšíření skutkové podstaty v porovnání  

s dřívější právní úpravou) a v tomto stavu následně spáchá trestný čin. Z toho je možné vyvodit, 

že pachatel byl potrestán za přivedení se do stavu nepříčetnosti, a to zaviněným jednáním, 

nikoliv pak za trestný čin, který v tomto stavu spáchal.48 

 

Trest za takový čin byl stanoven až na 5 let odnětí svobody. Pokud se však pachatel 

dopustil v takovém stavu trestného činu (kvazideliktu), za který zákon umožňuje uložit nižší 

trest, bude mu uložen trest nižší. Dochází zde tedy k podstatnému zvýšení trestní sazby oproti 

původní právní úpravě.49Další velkou změnou od předchozí právní úpravy je i to, že se u opilství 

již nejedná o přestupek, ale o trestný čin. Ustanovení § 187 sloužilo pro případy, ve kterých  

se pachatel, jenž byl náchylný k výtržnostem, přivedl do stavu opilosti, a též pro případy,  

ve kterých někdo takovou osobu úmyslně opil. Za úmyslné opití se má to, že pachatel věděl,  

že daná osoba je ve stavu opilosti náchylná k výtržnostem, a právě proto ji do tohoto stavu 

přivedl. Toto ustanovení konkrétně znělo:  

 

„(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 

 
46 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 7-8, s. 40-43 

47 Zákon ze dne 12. července 1950 č. 86/1950 Sb., Trestní zákon ve znění zákonů č. 63/1956 Sb. a č. 68/1957 Sb., §186 

48 Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 11.2.1955, sp.zn. 2 Tz 4 (č. jed. 2 Tz 4/59) 

49 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č.7-8, s. 41-42 
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nápoje za takových okolností, že by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou 

škodu na majetku.“50 

 

Tuto část ustanovení by bylo možné připodobnit k dnešnímu trestnému činu ohrožení  

pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku.51Za opití či zvyšování opilosti jiného 

lze považovat například použití lsti nebo nucení k vypití daného nápoje.52To znamená,  

že obdobně podle tohoto zákona máme vlastně dnes v trestním zákoníku tři možnosti trestní 

odpovědnosti a to zaprvé plná trestní odpovědnost pachatele za spáchání trestného činu, kdy se 

pachatel do stavu nepříčetnosti uvedl sám s úmyslem spáchat daný trestný čin, tedy actio libera 

in causa dolosa. Druhá možnost je plná trestní odpovědnost za spáchání trestného činu  

z nedbalosti, kdy za nedbalost se považuje ono přivedení se do stavu nepříčetnosti, tedy actio 

libera in causa culposa. Poslední varianta je odpovědnost za trestný čin opilství dle výše 

zmíněného § 186.53 

 

1.6. Trestní zákoník (1961) 

 

Jak již bylo rozebráno výše, předcházel této právní úpravě zákon z roku 1950, který nebyl 

v některých ohledech úplně vyhovující a čelil mnoha kritikám, například za to, že byl přijat příliš 

rychle. Byl tak přijat zákon č. 140/1961 Sb., který platil na našem území až do roku 2009,  

kdy byl přijat nový zákon, ale mezitím byl tento ještě několikrát novelizován. Velký vliv zde měl 

socialismus a sovětské právo, díky němuž došlo k významným změnám v oblasti trestního práva, 

a to především u zaviněné nepříčetnosti.  

Největší změna v rámci nepříčetnosti bylo nejspíše upuštění od tzv. Rauchdeliktu,  

tedy do té doby od poměrně stálého pojetí rakouského práva, na který navázal i již zmíněný 

zákon z roku 1950.54Nepříčetnost upravoval § 12, který zněl:  

 

„(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.“55 

 

 
50 Zákon ze dne 12. července 1950 č. 86/1950 Sb., Trestní zákon ve znění zákonů č. 63/1956 Sb. a č. 68/1957 Sb., §187 

51 §274 zákon č. 40/2009 Sb., ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník 

52 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie.: Nepříčetný pachatel, Praha: Příručka ministerstva spravedlnosti ČR, svazek 55, s. 33 

53 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie.: Nepříčetný pachatel, Praha: Příručka ministerstva spravedlnosti ČR, institut pro další vzdělávání, Praha, 1995, str. 21-22  

54 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území, Trestní právo, 2007, č.7-8, s. 43-44 

55 § 12 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon (starý) - znění od 08.12.1961 



 

 21 

Toto lze vyložit tak, že toto ustanovení vlastně určuje biologické a psychologické 

kritérium pro vyloučení odpovědnosti. Z tohoto ustanovení je též patrné, že se zde opět 

shledáváme s materiálním pojetím trestného činu, což znamená, že po příčetném bylo 

vyžadováno, aby byl schopen rozeznat nebezpečnost daného činu pro společnost. V platné 

právní úpravě se vyžaduje, aby pachatel byl schopen rozeznat protiprávnost svého jednání,  

tedy převládá formální pojetí trestného činu. Materiální pojetí bylo mnohými odborníky 

kritizováno, mimo jiné i profesorem Jelínkem. Pro mnoho nedostatků materiálního pojetí, 

především neurčitost a nejasnost pojmu nebezpečnost, se v dnešní právní úpravě setkáváme  

s formálním pojetím a též se zásadou subsidiarity trestní represe, neboli principem ultima racio.56 

Aby tedy mohla vzniknout trestní odpovědnost, je zapotřebí jednak škodlivosti daného činu  

pro společnost a jednak nesmí stačit uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.57 

Zpět ovšem k tehdejší právní úpravě. Druhý odstavec výše zmíněného ustanovení, který byl 

posléze odstraněn, zněl:  

 

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, přivede-li se pachatel do stavu nepříčetnosti, 

byť i z nedbalosti, požitím alkoholického nápoje nebo omamného prostředku.“58 

 

Pokud tedy nepříčetnost vznikla tím, že se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti požitím 

alkoholu či jiným omamným prostředkem (to bylo obojí posléze nahrazeno pojmem návyková 

látka), byl plně trestně odpovědný za spáchaný trestný čin.  

 

Setkáváme se zde tedy s plnou odpovědností za to, co nyní v teorii nazýváme 

kvazideliktem.59Toto pojetí vzniklo v rámci boje proti alkoholismu, který se během tohoto 

období vedl. V tomto zákoně tedy došlo k narušení zásady nullum crimen sine culpa, tedy žádný 

zločin bez zavinění. To proto, že byli trestání i ti pachatelé, kteří byli ve stavu nepříčetnosti a to 

za trestný čin, který v spáchali v této nepříčetnosti. Jelikož se však do stavu nepříčetnosti dostali 

sami, ať už úmyslně či nedbale, můžeme spatřovat zavinění přímo v onom přivedení se  

do nepříčetného stavu.60 

 

 
56 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 122 

57 Viz § 12 odst.2 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákník ze dne 8. ledna 2009 

58 § 12 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon (starý) - znění od 08.12.1961 

59 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie.: Nepříčetný pachatel. Praha: Příručka ministerstva spravedlnosti ČR, svazek 55. s. 34 

60 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 7-8, s. 43 
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Vyvstává zde otázka, zda a případně jak rozlišovat formy zavinění. Možné řešení uvádí 

Říha, podle něhož buď pachatel spáchal trestný čin vždy úmyslně, nebo vždy z nedbalosti, která 

spočívala v onom přivedení se do nepříčetného stavu, nebo byl pachatel odpovědný buď  

za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalost a to podle jeho vnějšího projevu.61I Solnař uvedl 

obdobné řešení otázky ohledně zavinění.62Ten mimo jiné velice kritizoval nově zavedenou 

odpovědnost za výsledek, jelikož tím dochází, jak již bylo výše zmíněno, k porušení zásady 

nullum crimen sine culpa, tedy zásady odpovědnosti za zavinění, která byla upravena  

v § 3 odst. 3 trestního zákona. On sám se přiklání ke koncepci tzv. Rauschdeliktu.63Pachatel, 

jenž spáchal trestný čin v opilosti tedy nebyl zproštěn trestní odpovědnosti. To znamená,  

že pachatel mohl být odpovědný buď za actio libera in causa dolosa, nebo culposa, nebo, pokud 

neměl v úmyslu spáchat daný trestný čin, byl odpovědný za přivedení se do nepříčetného 

stavu.64Z toho je patrné, že v teorii zůstaly tři možné případy trestní odpovědnosti.  

 

Je tedy naprosto zřejmé, že ať už šlo o jakoukoliv formu, byl pachatel vždy plně trestně 

odpovědný, avšak při posuzování se postupovalo podle toho, jak byl daný čin nebezpečný  

pro společnost, tedy především jaký byl vnitřní vtah pachatele k onomu činu předtím, než se  

do nepříčetného stavu přivedl.65To se vždy posoudilo v konkrétním případě podle ostatních 

okolností.66Podle toho bylo možné posoudit, zda se jedná o úmyslný, či nedbalostní trestný čin. 

To mělo vliv na stanovení trestu.67 

 

Můžeme tedy říci, že tento zákon přinesl plnou odpovědnost v případě spáchání  

tzv. Rauschdeliktu, jenž se opět zavedl až po novele, která proběhla v roce 1991. Celé toto 

ustanovení bylo zrušeno novelou, o které budu pojednávat později.68Tento zákon v § 72 

stanovuje též možnost uložit pachateli ochranné léčení. Dalším důležitým ustanovením je § 201  

s názvem opilství, který zněl:  

 

 
61 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 7-8, s. 43 

62 SOLNAŘ, Vladimír a kol.: Československé trestní právo: svazek první, obecná část 2., částečně přepracované vydání, Praha: Orbis, 1969, s. 115-17 

63 SOLNAŘ, Vladimír. Základy trestní odpovědnosti. s. 187 a též SOLNAŘ, Vladimír. Kodifikace trestního práva z roku 1961 z hlediska záruk zákonnosti. Stát a právo, 1965, 

č.11, str. 106–108 

64 Nezkusil, J. a kol.: Československé trestní právo, Svazek I, Obecná část, Praha, Orbis, 1976, str. 90 

65 srov. Trestní zákon, Komentář, I. část obecná, Praha, 1980, str. 85 a další 

66 SOLNAŘ, Vladimír a kol.: Československé trestní právo: svazek první, obecná část 2., částečně přepracované vydání, Praha: Orbis, 1969. s. 115-117 

67 LANGER, Trestný čin opilství (1. část), s. 56 

68 ŘÍHA, Jiří.: Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, roč. 12, č. 7-8, s. 43 
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„Kdo poté, co požil alkoholického nápoje, vykonává zaměstnání nebo jinou činnost,  

při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti 

nebo peněžitým trestem.“69 

 

Toto pojetí opilství nemůžeme ztotožňovat s tzv. Rauschdeliktem, jak jsem již zmínila, 

ale je ho možné připodobnit k dnešnímu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního 

zákoníku.70Trestný čin opilství, respektive jeho skutková podstata se v tomto zákoně 

nevyskytuje, avšak později se do trestního práva s drobnými úpravami tento pojem kvůli mnohé 

kritice vrátil. 

 

1.7. Úprava po novele č. 557/1991 

 

Výše zmíněný zákon z roku 1961 byl mnoha odborníky kritizován, především kvůli 

tomu, že pachatel, který v zaviněné nepříčetnosti spáchal trestný čin, byl pak plně trestně 

odpovědný za trestný čin v tomto stavu spáchaný, což narušovalo zásadu nullum crimen sine 

culpa. Takto byla upravena problematika v ustanovení §12 odst. 2 výše zmíněného trestního 

zákona. Tento zákon prošel mnoha novelizacemi. Za nejvýznamnější považuji zákon č. 557/1991 

Sb., kde dochází k návratu k tzv. Rauschdeliktu, obdobně jako tomu bylo dřívější úpravě, 

 a též k zakotvení zásady nullum crimen sine lege.71Pokud se tedy pachatel zaviněně přivedl  

do stavu nepříčetnosti a následně spáchal kvazidelikt, byl odpovědný za ono přivedení se  

do daného stavu. Tímto byl zrušen odstavec druhý § 12 trestního zákona z roku 1961.  

Trestný čin opilství byl tedy opět upraven samostatnou skutkovou podstatou v § 201a, který zněl: 

 

„(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 cín.“72 

 
69 § 201 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (starý) - znění od 08.12.1961 

70 § 274 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ze dne 8. ledna 2009 

71 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Svazek 5. Praha, 1995. s. 34-35 

72 § 201a zákona č. 557/1991 Sb. zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon-znění od 15.10.1992 
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V odstavci prvním si lze povšimnout změny ve formulaci „nebo jinak přivede“, což dává 

prostor pro širší aplikaci tohoto ustanovení i na jiné případy než přivedení se do stavu 

nepříčetnosti návykovou látkou. To znamená, že se bylo možné do stavu nepříčetnosti dostat  

i jiným způsobem, než aplikací či požitím návykové látky. Je zde jistá podobnost s již 

rozebíraným zákonem 1950, ale výklad není stejný. V roce 1950 formulace zněla: 

 

„Kdo se požitím alkoholického nápoje nebo jinak dopustí“73, což znamená, že se dané 

ustanovení vztahovalo na osoby, které požily alkohol nebo jinou látku s obdobnými účinky, čímž 

se dostaly do stavu nepříčetnosti.  

 

V zákoně č. 557/1991 je však prostor přenechán i jiným způsobům než aplikaci či požití 

nějaké návykové látky. Krásným příkladem může být případ, kdy se pachatel přivede do stavu 

nepříčetnosti tím, že nebere léky, které má předepsané, a jejich vysazení mu způsobí daný stav 

nepříčetnosti.74To můžeme začlenit pod formulaci „nebo jinak přivede“. Stejně tak Teryngel 

uvádí příklad, kdy může pravidelné a vysokofrekvenční střídaní světla a tmy (stroboskopické)  

u osoby, která trpí epilepsií, způsobit též stav nepříčetnosti v podobě epileptického záchvatu. 

Jako další příklad Teryngel uvádí, že může dojít ke stavu nepříčetnosti i euforií, kterou může 

způsobit velice intenzivní orgasmus.75Na jednu stranu zahrnuje tato formulace i výše zmíněné 

případy a mnohé další a rozšiřuje tak skutkovou podstatu o jiné možnosti přivedení se do stavu 

nepříčetnosti, ale na stranu druhou přinesla tato formulace i řadu nejasností, které všechny 

případy je možné pod tuto skutkovou podstatu zahrnout.  

 

Vždy bylo třeba zjistit, zda pachatel mohl nebo měl vědět o možnosti, že mu daná situace 

může přivodit stav nepříčetnosti, aby bylo prokázané zaviněné (alespoň nedbale) přivedení se  

do stavu nepříčetnosti. Tedy, zda například pachatel věděl, nebo měl vědět, že vysazení léků  

mu způsobí stav nepříčetnosti, ale i přes to léky vysadil a nepokračoval v jejich užívání. Dalo by 

se říci, že si byl daný pachatel vědom (nebo si vědom být měl) následků, které mohou nastat 

v případě, že léky, které má předepsané, přestane užívat. To znamená, že bylo důležité zavinění, 

 
73 Zákon ze dne 12. července 1950 č. 86/1950 Sb., Trestní zákon ve znění zákonů č. 63/1956 Sb. a č. 68/1957 Sb, §186 

74 CÍSAŘOVÁ, Dagmar.: Několik úvah nad § 201a trestního zákona, s. 18 

75 TERYNGEL, Jiří.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue č. 3, 1992, s. 25-27. 



 

 25 

tedy vnitřní vztah pachatele k onomu přivedení se do nepříčetného stavu, nikoliv k trestnému 

činu v tomto stavu spáchaném.76 

 

V druhém odstavci výše zmíněného ustanovení § 201a je zakotven institut actio libera  

in causa dolosa. To znamená, že toto ustanovení se vztahovalo pouze na pachatele, jež se uvedli 

do stavu nepříčetnosti úmyslně. Nikde však nebyl upraven institut actio libera in causa culposa, 

tedy nedbalostní přivedení se do stavu nepříčetnosti, což bylo terčem kritiky77Proto následně 

došlo k nápravě v další novele zákonem č. 290/1993 Sb.78, který ke stávajícímu znění odstavce 

druhého doplnil slova: „nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl 

do stavu nepříčetnosti.“79 80Absence actio libera in causa culposa vyvolala i mnoho otázek mezi 

odborníky. Někteří měli zato, že není třeba výslovného stanovování actio libera in causa culposa 

v daném ustanovení po vzoru právní úpravy v jiných státech.81Jiní se domnívali, že vypuštění 

kulpózních případů bylo úmyslné, jelikož se na takové případy měl vztahovat první odstavec 

tohoto ustanovení.82Tato právní úprava zůstala stejná až do zákona č. 40/2009 Sb., který byl ještě 

do nedávné doby aktuální právní úpravou trestního práva na našem území (než byl v loňském 

roce novelizován) a o kterém budu pojednávat v následující kapitole.  

 

1.8. Trestní zákoník (2009) 

 

Abych zakončila ohled za historickým vývojem trestního práva na našem území, je 

zapotřebí zmínit zákon, který je pro současné pojetí trestného činu opilství nejdůležitější, a tím je 

zákon č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2010. V loňském roce sice proběhla rozsáhlá 

novela trestního zákoníku v podobě zákona č. 333/2020 Sb., avšak ta nijak nezměnila pojetí 

trestného činu opilství ani nepříčetnosti. Bylo zde zapotřebí přijmout změny v trestním právu, 

jelikož původní úprava již nebyla úplně vyhovující, a především proto, že se Česká republika 

zavázala plnit závazky, které jí plynou z mezinárodních smluv nebo z členství v Evropské unii.83 

Musela tedy proběhnout rekodifikace trestního práva.  

 
76 Císařová, D., Vanduchová, M.: nepříčetný pachatel. Příručka ministerstva spravedlnosti, Svazek 55, Praha 1995, str. 40 

77 DOLENSKÝ, Antonín.: Opilství, Bulletin advokacie č. 6-7, roč.1992, s. 41-42. 

78 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s. 44 

79 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část), Bulletin advokacie. 2005, 2, s. 55 

80 Zákon č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, Čl. I 

81 DOLENSKÝ, Antonín.: Opilství, Bulletin advokacie č. 6-7/1992, s. 41-42 

82 TERYNGEL, Jiří.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue č. 3/1992, s. 31 

83 NOVOTNÝ, Ondřej, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kolektiv.: Trestní právo hmotné: Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 1 
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Ještě, než se podíváme na tento zákon blíže, bylo by nejspíš vhodné zmínit, že, než byl 

tento zákon přijat, probíhaly zde různé snahy o změnu právní úpravy. Konkrétně pak mohu 

zmínit vládní návrhy zákona, například návrh zákona, který proběhl v roce 2004, kdy vláda 

podala návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na vydání trestního zákoníku. 

Jednalo se o sněmovní tisk Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s číslem 744. 

Znění tohoto návrhu bylo totožné s následně přijatým zákonem č. 40/2009 Sb. Nepříčetnost byla 

stanovena stejně v § 26 a zároveň § 27 definoval zmenšenou příčetnost. Trestný čin opilství byl 

upraven též stejným způsobem, jako v dnešní právní úpravě, a to v § 357. Tento návrh však 

nebyl Poslaneckou sněmovnu přijat.84 

 

Následoval vládní návrh zákona v roce 2008, který byl již úspěšný, a Poslanecká 

sněmovna a následně i Senát ho schválily.85Poté byl tedy zákon č. 40/2009 Sb. uveřejněn  

ve Sbírce zákonů a nabyl účinnost dne 1.1.2010, jak jsem již zmínila výše. Tento se zabývá 

nepříčetností v obecné části, konkrétně pak v hlavě druhé s názvem „Trestní odpovědnost“.  

V rámci této hlavy je nepříčetnost upravena v díle čtvrtém s názvem „Pachatel, spolupachatel  

a účastník trestného činu“, a to v § 26, který zní: 

 

„Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“86 

 

To tedy znamená, že je třeba naplnit biologické i psychologické kritérium, aby mohl být 

pachatel uznán za nepříčetného. Co se týče biologického kritéria, musí pachatel v době spáchání 

trestného činu trpět duševní poruchou.  

 

Druhá část věty v daném ustanovení pak stanovuje psychologické kritérium,  

a sice, že pachatel v době spáchání trestného činu nemohl rozpoznat protiprávnost svého činu či 

ovládat své jednání. To, že pachatel není sto rozpoznat protiprávnost činu nebo není sto 

ovládnout svoje jednání, je v příčinné souvislosti s duševní poruchou. To znamená, že kvůli své 

duševní poruše v danou chvíli neměl pachatel rozpoznávací či ovládací schopnosti.87Je tedy 

velice důležitá formulace „v době spáchání činu“, jelikož vždy dochází při posuzování 

 
84 Sněmovní tisk 744/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – dostupný na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=744&CT1=0 

85 Sněmovní tisk 410/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – dostupné na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0. 

86 § 26 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 

87 JELÍNEK, Jiří a kolektiv.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 186 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=744&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0.


 

 27 

příčetnosti ke zkoumání toho, zda lze hovořit o nepříčetnosti právě v tomto konkrétním případě. 

Je totiž možné, že ten samý pachatel je schopen rozpoznat protiprávnost jednoho trestného činu, 

například nějakého jednoduššího jako je vražda nebo krádež, ale u jiného, složitějšího trestného 

činu, protiprávnost nerozpozná. Je především možné, že pokud pachatel spáchá dva trestné činy, 

může u jednoho být vyhodnocena nepříčetnost a u druhého naopak příčetnost.  

 

Totéž můžeme říci i o ovládací schopnosti, jelikož například sexuální deviant nedokáže 

ovládat své jednání při trestném činu znásilnění, ale u trestného činu krádeže své chování 

ovládnout dokáže.88Důležité je zde nezaměňovat výše zmíněné pojmy s pojmy z civilního práva, 

jako je „omezená svéprávnost“, jelikož ta sama o sobě ještě nezakládá nepříčetnost. Příčetnost se 

vždy předpokládá a opak se musí prokázat.89Nepříčetností se zabývají orgány činné v trestním 

řízením na základě daných okolností a především důkazů, ze kterých při posuzování vycházejí. 

Často bývá přizván expert z oblasti psychiatrie k osvětlení některých rozhodných skutečností  

na základě odborného posouzení, nicméně právní posouzení nakonec připadá právě orgánům 

činným v trestním řízení.90Po tomto ustanovení následuje § 27, který zakotvuje pojem zmenšená 

příčetnost a zní: 

 

 „Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníženou schopnost 

rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný.“91 

 

Pro účely této práce je nejdůležitější ustanovení § 360, který stanovuje skutkovou 

podstatu trestného činu opilství a který zní:  

 

„(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.“92 

 
88 JELÍNEK, Jiří a kolektiv.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 189 

89 Ibid 

90 Ibid 

91 § 27 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 
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Trestný čin opilství je stanoven tedy ve zvláštní části trestního zákoníku, konkrétně  

v hlavě desáté s názvem „Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“, v díle šestém  

s názvem „Jiná rušení veřejného pořádku“.  

 

Při prvním pohledu na toto ustanovení to vypadá, že k mnoha změnám ohledně trestného 

činu opilství nedošlo. Především se stále nezměnil onen název „opilství“, který již v minulosti 

čelil kritice a čelí jí tedy i nadále. Pro příklad uvádím Langera a Teryngela, jakožto dva kritiky 

tohoto označení. Oba totiž tento název poměrně výrazně kritizují. Zatímco Teryngel navrhoval 

změnu názvu na „porušení chráněného zájmu v nepříčetnosti pod vlivem návykové látky“,  

tedy přál si, aby se pojem nevztahoval pouze na alkoholické nápoje, ale obecně na návykové 

látky.93Langerovi se nelíbilo ani toto označení, jelikož dle jeho názoru má pod tuto skutkovou 

podstatu spadat pouze zaviněně (alespoň z nedbalosti) způsobená nepříčetnost pod vlivem 

návykové látky, nikoliv každá nepříčetnost návykovou látkou způsobená a proto by název 

upravil na „porušení chráněného zájmu v zaviněné nepříčetnosti“. Langer přiznává, že se mu 

daný, sic výstižný, název zdá poněkud dlouhý a jeho užívání by tedy nebylo praktické.  

Jelikož však název „opilství“ již zažitý, neměl by se měnit.94K Tomuto se vyjádřil i Říha,  

jenž se přiklání ke změně názvu na „opojení“, jelikož mu toto přijde nejvíce výstižné označení.  

V rámci toho by upravil i „návykové látky“ na „opojné látky“.95 

 

Co je důležité říci, že zde dochází k formálnímu pojetí trestného činu oproti původnímu 

materiálně-formálnímu. Příkladem toho je nově zavedený pojem „čin jinak trestný“,  

který v původní právní úpravě nebyl. Tento pojem nahradil dříve více neurčitou formulaci 

„jednání, které má jinak znaky trestného činu“. Můžeme si též povšimnout změny ve formulaci, 

kdy bylo vypuštěno, v minulé kapitole rozebírané, „nebo jinak přivede“, což, jak jsem již 

zmínila, čelilo pro svoji nejasnost a neurčitost obrovské kritice ze strany odborné veřejnosti.  

 

V rámci tohoto zákona došlo i ke změně kategorizace trestných činů. Trestné činy se  

dle tohoto zákona rozdělují na přečiny a zločiny, a to podle § 14.96Mimo jiné se změnila  

i systematika zvláštní části tohoto zákona a jeho členění. Zvláštní část je seřazena  

 
92 § 360 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 

93 TERYNGEL, Jiří.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue č. 3/1992, s. 27 

94 LANGER, P. Trestný čin opilství (dokončení, 1. část viz č. 2/2005), Bulletin advokacie č. 3, 2005, s. 31 

95 ŘÍHA, Jiří.: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika-čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi č.4, 2002, s. 267 

96 § 14 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 
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od nejvýznamnějších chráněných zájmů, jako je život či zdraví člověka, které nacházíme hned  

na začátku této zvláštní části.97Upraveny byly i druhy trestů, především alternativní tresty, jako 

je například trest domácího vězení a další. Změněny byly i některé trestní sazby, v tomto případě 

byla zvýšena horní hranice trestní sazby z osmi na deset let odnětí svobody. To, jak bude trestný 

čin opilství kategorizován, tedy zda se bude jednat o přečin, zločin, nebo zvlášť závažný zločin, 

závisí na tom, jaký kvazidelikt (jak závažný) pachatel v zaviněné nepříčetnosti, která je 

způsobena návykovou látkou, spáchá. 

 

2. Základní pojmy 

2.1. Nepříčetnost 

 

Nepříčetnost je v platné právní úpravě, tedy v zákoně č. 40/2009 upravena v § 26, který ji 

definuje takto:  

 

„Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“98 

 

Dle této definice můžeme říci, že existují dvě kritéria nepříčetnosti, a to kritérium 

biologické, spočívající v duševní poruše, a kritérium psychologické neboli juristické, které 

spočívá v neschopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat své jednání.99Je tedy třeba, 

aby byly splněny obě podmínky současně.100Tato dvě kritéria musí být zároveň i ve vztahu 

příčinné souvislosti.101Pokud je tedy potvrzena nepříčetnost, vylučuje to pachatelovu trestní 

odpovědnost.  

 

Opakem nepříčetnosti je příčetnost, což je v podstatě jedna z podmínek trestní 

odpovědnosti, tedy vlastně subjektivní způsobilost, která je především obligatorní podmínkou 

trestní odpovědnosti u fyzických osob a též obecným znakem trestného činu. To znamená,  

 
97 JELÍNEK, Jiří a kolektiv.: Trestní právo hmotné, Obecná část, Zvláštní část, 4. vydání, Praha: Leges, 2014. s 873 

98 § 26 zákona č. 40/2009 Sb. 

99 JELÍNEK, Trestní právo hmotné obecná a zvláštní část, s. 207 

100 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník: komentář. I., § 1- § 139. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 301-302 (§ 26) 

101 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. 

Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 240-241 s. 
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že pokud není podmínka příčetnosti splněna, vylučuje to trestní odpovědnost daného pachatele 

za onen trestný čin. Pokud pachatel spáchá trestný čin a následně je u něj potvrzena nepříčetnost, 

nemůžeme hovořit ani o zavinění jako o typovém znaku trestného činu a další podmínky trestní 

odpovědnosti. Příčetnost tvoří spolu s věkem (15 let) obecné znaky trestného činu, tedy pokud 

jsou tyto podmínky splněny, je pachatel za své protiprávní jednání trestně 

odpovědný.102Příčetnost jako taková však není v trestním zákoníku nijak definovaná (což není 

žádná změna oproti předchozím právním úpravám, které také příčetnost nedefinovaly)  

a setkáváme se zde tedy pouze s definicí nepříčetnosti (kterou jsem uvedla výše). 

 

Z této definice jsme však schopni dovodit význam pojmu příčetnost, tedy že pachatel 

trestného činu nesmí být v době spáchání trestného činu stižen duševní poruchou a zároveň  

u něho nesmí být porušena schopnost rozpoznávací nebo schopnost ovládací. U trestného činu 

opilství, kterému se tato práce především věnuje, je zajímavé to, že pachatel se sice nachází  

v době spáchání trestného činu ve stavu nepříčetnosti, ovšem tato nepříčetnost je zaviněná, tedy 

ono zavinění se v tomto případě vztahuje k tomu přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv  

ke kvazideliktu v tomto stavu spáchaném, tudíž pachatel bude odpovědný za trestný čin opilství 

dle § 360 trestního zákoníku. V tomto je trestný čin naprostým unikátem.  

 

Ráda bych zde zmínila i pojem relativní příčetnost (můžeme ji nazvat i podmíněnou 

příčetností), o které se hovoří v souvislosti s rozumovou a mravní vyspělostí mladistvých 

pachatelů. Tato je upravena v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 

Konkrétně se jí věnuje v ustanovení § 5 s názvem „odpovědnost mladistvého“, který zní:  

 

„(1) Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní 

vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin 

trestně odpovědný.  

(2) Dopustí-li se mladistvý uvedený v odstavci 1 činu jinak trestného nebo není-li z jiných 

zákonných důvodů trestně odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných opatření (§ 21) 

obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších patnácti let.“103 

 

 
102 ŠÁMAL, Trestní právo hmotné, s. 93 

103 §5 zákona č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 
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To tedy znamená, že u mladistvých není duševní porucha jediným předpokladem 

nepříčetnosti, ale je jím právě i rozumová a mravní vyspělost, která se posuzuje v každém 

případě individuálně, a to z různých hledisek. Důležité je, jestli se rozumová či mravní vyspělost 

liší od běžné vyspělosti jeho vrstevníků. Přihlíží se k poměrům, ve kterých mladiství vyrůstá  

a k dalším skutečnostem, které mohly mít na jeho vývoj vliv. Rozumovou a mravní vyspělost, 

stejně jako duševní poruchu, můžeme označit za biologické kritérium nepříčetnosti.104  

U mladistvého tedy nemusí vyloženě dojít k duševní poruše, nýbrž postačí samotná nevyspělost, 

díky které není mladistvý pachatel s to rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo své jednání 

ovládat.105 

 

Co se týče duševní poruchy, poskytuje nám platná právní úprava její definici, a sice  

v ustanovení § 123, který zní:  

 

„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.“ 

 

Duševní poruchou se v oblasti moderní medicíny rozumí odchýlení se od normy, tedy  

od běžného duševního zdraví a rovnováhy jedince.106 

 

Formulace „a jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka“ dává prostor pro širokou 

interpretaci a výklad. To je vzhledem k rychle se vyvíjející medicíně a psychiatrii velkým 

benefitem, jelikož je možné, že zatím neznáme veškeré možné nemoci a odchylky, které 

způsobují nepříčetnost pachatele.  Vzhledem k tomuto poměrně širokému vymezení nebude 

zapotřebí následně měnit právní úpravu při takto rychlém vývoji těchto věd. Zároveň je důležité 

nezaměňovat dva zcela odlišné pojmy, a sice pojem duševní choroba a duševní porucha. Zatímco 

všechny duševní nemoci jsou vlastně duševními poruchami, ne všechny duševní poruchy jsou 

duševními nemocemi.107 

 

 
104 Novotný, O., vzduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010, str. 189-190, 516, 517 

105 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 302-303.  

106 Novotný, O., vzduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010, str. 191, 192 

107 FENYK, Jaroslav, HÁJEK, Roman, STŘÍŽ, Igor, POLÁK, Přemysl. Trestní zákoník a trestní řád. 1. díl – trestní zákoník. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 178, 480 (§ 26, § 

123) 
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Co se týče příčin duševních poruch, může jich být celá řada. Například u některých osob 

může dojít ke zranění či nemoci, která danou duševní poruchu následně způsobí. Jednou  

z dalších příčin může být právě i návyková látka, která následně způsobí u pachatele trestného 

činu nepříčetnost. Vždy se musí posoudit v konkrétním případě, zda právě ona duševní porucha 

stojí za ztrátou schopností rozpoznávacích či ovládacích. Zajímavé je i to, že některé duševní 

poruchy mohou trvat delší dobu, většinou se jedná o duševní nemoci, které mohou někdy trvat  

i celý život, zatímco některé duševní poruchy mohou mít charakter poměrně krátké ztráty 

příčetnosti.108Právě k těmto krátkodobým můžeme zařadit duševní poruchy vzniklé požitím 

nějaké návykové látky, jako například alkoholu.  

 

Návykových látek máme více druhů, například alkohol či halucinogeny atd.109 

To znamená, že stav opojení je si možné přivodit mnoha různými způsoby a různými druhy 

návykových látek.110 Co je to návyková látka nám stanovuje § 130, který zní:  

 

„Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti 

nebo sociální chování.“111 

 

Pokud pachateli způsobila nepříčetnost aplikace či požití nějaké návykové látky, je vždy 

důležité zkoumat stav pachatele před tímto přivedením se do stavu nepříčetnosti a tedy zjistit, 

jaký konkrétní vliv návykové látky na pachatele měly. Zde se následně zkoumá i zavinění, které 

má vliv na trestní odpovědnost pachatele.  

 

Rozlišujeme tedy tři možné typy odpovědnosti, a to actio libera in causa dolosa, actio 

libera in causa culposa a trestný čin opilství. Pokud se však pachatel přivedl do takového stavu 

nezaviněně, nebude vůbec za takový čin trestně odpovědný.112Co se týče přivedení se do stavu 

nepříčetnosti alkoholem, ráda bych zde zmínila tzv. patologickou opilost. Jedná se o stav,  

při kterém dochází k halucinacím, mrákotám či bludům, a to i při požití velice malého množství 

 
108 FENYK, Jaroslav, HÁJEK, Roman, STŘÍŽ, Igor, POLÁK, Přemysl. Trestní zákoník a trestní řád. 1. díl – trestní zákoník. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 178, 480 (§ 26, § 

123) 

109 Důvodová zpráva k ustanovení § 26 zákona č. 40/2009 
110 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. 

Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, s. 241-243. 

111 §130 zákona č.40/2009 Sb. 

112 ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník: komentář. I., § 1 - § 139, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 305–306 
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alkoholu, jelikož je pachatel zároveň stižen jinou duševní chorobou, která v kombinaci  

s alkoholem způsobí daný nežádoucí stav. Jedná se o to, že pokud pachatel o této poruše nevěděl 

a stalo se to poprvé, nebude za svůj čin trestně odpovědný. Pokud však pachatel ví, že danou 

poruchou trpí a stejně se požitím alkoholu dostane do stavu nepříčetnosti, bude trestně 

odpovědný (spoléhá na to, že to zvládne atd.).113Patologická opilost však není jediným druhem 

opilosti, kterou právní teorie rozeznává. Můžeme zde zmínit i opilost prostou či komplikovanou. 

Při komplikované opilosti dochází u pachatele k velmi rychle narůstající agresi a podráždění.114 

 

Již jsem však v této práci zmínila, že k nepříčetnosti jsou zapotřebí dvě kritéria.  

Tím druhým kritériem je tedy kritérium psychologické,115což znamená, že k tomu, aby mohl být 

pachatel označen za nepříčetného, nesmí být v době spáchání činu schopen rozpoznat 

protiprávnost činu, k čemuž stačí pouze laická představa o tom, že daný čin je protiprávní (nelze 

zaměňovat s neznalostí zákona, ta totiž neomlouvá), či ovládnout svoje jednání právě ve vztahu 

k danému činu.116Tyto schopnosti označujeme též jako schopnost rozpoznávací a schopnost 

ovládací.  

 

Ovládací schopností rozumíme schopnost svou vlastní vůlí v dané situaci ovládnout svoje 

chování a jednání. Pokud je tedy narušena tato schopnost, většinou si pachatel uvědomuje, že čin 

je protiprávní, ale nedokáže se ovládat. Pokud dojde ke ztrátě rozpoznávací schopnosti, znamená 

to, že pachatel není s to rozpoznat, že se jedná o protiprávní čin, popřípadě není schopen 

posoudit a odhadnout dopady činu na společnost.117K tomu, aby byla uznána nepříčetnost (která 

se vždy musí prokázat, jelikož příčetnost se vždy předpokládá) je zapotřebí, aby alespoň jedna  

z těchto schopností byla v danou chvíli narušena. Je zde důležité, aby jedna z těchto schopností 

nebyla přítomná ve chvíli páchání trestného činu, jelikož se nepříčetnost vždy zkoumá  

v souvislosti s konkrétním trestným činem.  

 

Může se totiž stát, že pachatel k jednomu trestnému činu bude vyhodnocen jako příčetný 

a u druhého se naopak prokáže jeho nepříčetnost, jelikož u prvního činu byl pachatel schopný 

rozpoznat jeho protiprávnost a byl schopen i ovládnout svoje jednání, ale u druhého mu 

například chyběla schopnost rozpoznat protiprávnost činu. Jako příklad mě zde napadá, že pokud 

 
113 ŠÁMAL, Pavel a kol..: Velké komentáře, Trestní zákoník I. Obecná část (§1-139), 2. vydání, Praha, C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-48-5, s. 374 

114 ŠÁMAL, Pavel a kol..: Velké komentáře, Trestní zákoník I. Obecná část (§1-139), 2. vydání, Praha, C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-48-5, s. 374 

115 ŠÁMAL, Pavel a kolektiv.: Trestní zákoník: komentář. I., § 1 - § 139, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 301–302 

116 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. et al. Trestní právo hmotné: Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 191 

117 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011. 1. vyd. Praha: ANAG, 2011. s. 74-76.  
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pachatel je kleptoman, nebude schopen ovládnout své jednání v souvislosti s trestným činem 

krádeže, ale u jiného trestného činu, například znásilnění, si bude jednak vědom protiprávnosti 

svého jednání a zároveň bude schopen i ovládat svoje chování, tedy byl by za tento druhý čin 

trestně odpovědný. Pro takový případ má teorie i svůj pojem, kterým je parciální 

nepříčetnost.118Pokud by jedna z těchto dvou schopností byla narušena například až poté,  

co pachatel trestný čin spáchal, mohlo by to být mimo jiné důvodem pro přerušení trestního 

stíhání. Otázka posouzení příčetnosti náleží vždy orgánům činným v trestním řízení. Jak jsem již 

zmínila, příčetnost se presumuje a opak je vždy třeba prokázat.119 

 

V rámci zkoumání nepříčetnosti jsou zapojováni do vyšetřování i odborníci z oborů 

psychiatrie a medicíny. Ti nejprve zkoumají, zda obviněný v době spáchání trestného činu byl 

stižen některou duševní poruchou, a následně vypracovávají znalecké posudky, coby znalci 

daného oboru, které následně slouží jako podklady orgánům činným v trestním řízení  

k posouzení nepříčetnosti. Tito odborníci neposuzují právní stránku věci a nestanovují příčetnost 

či nepříčetnost u daného pachatele, ale do znaleckého posudku uvedou, zda daná duševní 

porucha, dojdou-li při zkoumání k závěru, že jí obviněný trpěl, mohla mít vliv na ztrátu 

rozpoznávací či ovládací schopnosti v tomto konkrétním případě, tedy zda je mezi těmito kritérii 

dle jejich odborného názoru vztah příčinné souvislosti. Znalecké posudky však nejsou jedinými 

podklady, které orgánům činným v trestním řízení slouží k posouzení toho, zda byl daný 

pachatel ve stavu nepříčetnosti v době, kdy spáchal trestný čin, ale musí vzít v potaz celou řadu 

dalších skutečností a okolností daného případu. 

 

2.2. Zmenšená příčetnost 

 

Zákon č. 40/2009 Sb. kromě definice nepříčetnosti zakotvil též pojem zmenšená 

příčetnost, a to v ustanovení § 27, které zní:  

 

„Kdo pro duševní poruchu v době spáchání měl podstatně sníženou schopnost rozpoznat 

jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný“.120 

 

 
118 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2009, s. 188–189 

119 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 208 a následující 

120 § 27 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 
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Zde si můžeme povšimnout podobnosti s definicí nepříčetnosti, která je stanovena  

v ustanovení § 26, o které jsem pojednávala výše. Vlastně jediným rozdílem v těchto dvou 

definicích je formulace „podstatně sníženou schopnost rozpoznat jeho protiprávnost  

nebo ovládat své jednání“.121O zmenšenou příčetnost se jedná tehdy, kdy je podstatně snížena 

jedna ze dvou schopností, které stanovují psychologické kritérium zmenšené příčetnosti, zatímco 

o nepříčetnost se jedná při úplné ztrátě obou schopností či pouze jedné z nich.122Za podstatné 

snížení schopností rozpoznávacích či ovládacích můžeme považovat to, že pachatel není s to 

domyslet veškeré následky, které jeho chování může mít, a pokud by se nenacházel ve stavu 

zmenšené příčetnosti v důsledku duševní poruchy, nebyl by takto jednal.123Další podmínkou je, 

že pachatel si daný stav nepřivodil (ani z nedbalosti) sám požitím či aplikací návykové látky.124 

Toto je vyjádřeno v trestním zákoníku v § 40, který zní:  

 

„Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani  

z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení 

druhu trestu a jeho výměry. Má-li soud za to, že by vzhledem k zdravotnímu stavu pachatele 

uvedeného v odstavci 1 bylo možno za současného uložení ochranného léčení (§ 99) dosáhnout 

možnosti jeho nápravy i trestem kratšího trvání, sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici 

trestní sazby, přičemž není vázán omezením uvedeným v § 58 odst. 3, a uloží zároveň ochranné 

léčení.“125 

 

To tedy znamená, že to, že si pachatel nepřivodil tento stav zmenšené příčetnosti sám 

požitím návykové látky, je podmínkou zvláštního postupu při sankcionování, a je to následně 

zohledněno při stanovení druhu trestu a též při jeho výměře, a to vždy (tedy obligatorně).  

Soud tedy při určování druhu a výši trestu musí zohlednit zmenšenou příčetnost, kterou byl 

pachatel v důsledku duševní poruchy stižen v době spáchání trestného činu. Nemůžeme však 

zmenšenou příčetnost vnímat jako polehčující okolnost, jelikož to, že je čin spáchán  

ve zmenšené příčetnosti, ještě nesnižuje jeho škodlivost pro společnost.126 127 

 

 
121 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem: komentář k zákonu 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ANAG, 2011, s. 78, ISBN 978-80-7263-677-8 

122 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Marie VANDUCHOVÁ.: Nepříčetný pachatel: (aktuální praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s 

posuzováním nepříčetnosti-srovnávací studie). Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1995 

123 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1325 

124 VANTUCH, Pavel.: Trestní zákoník s komentářem: komentář k zákonu 40/2009 Sb., ve zněnípozdějších předpisů, ANAG, 2011, s.78, ISBN 978-80-7263-677-8 

125 Zákonč.40/2009Sb, trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009 

126 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 189 

127 VANTUCH, Pavel.: Trestní zákoník s komentářem: komentář k zákonu 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ANAG, 2011, s.78, ISBN 978-80-7263-677-8 
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Pachatel, který spáchal trestný čin ve zmenšené příčetnosti, naopak bývá pro společnost 

více nebezpečný a je třeba zajistiti jeho ochranné léčení či jiné ochranné opatření.128I proto může 

fakultativně dojít k upuštění od potrestání, pokud zároveň dochází k uložení ochranného léčení či 

zabezpečovací detenci dle § 47 trestního zákoníku.129Též fakultativně může dojít ke snížení 

trestní sazby, a to pod její spodní hranici dle § 40 odst. 2 trestního zákoníku, pokud je zároveň  

s tím uloženo ochranné léčení viz výše.130131Pokud tomu tedy nasvědčuje zdravotní stav 

pachatele a zároveň soud vyhodnotí, že jako dostatečná náprava bude postačovat snížení trestu 

odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby stanovené trestním zákoníkem se současným 

uložením ochranného léčení, může tak učinit.132Jako nutná podmínka výše zmíněných dopadů je 

však nezaviněná zmenšená příčetnost, tedy, že se pachatel nepřivedl do stavu zmenšené 

příčetnosti požitím či aplikací návykové látky.133 

 

Toto je podpořeno i judikaturou, například v jednom rozsudku Nejvyššího soudu,  

ze kterého si dovolím citovat část právní věty, která zní:  

 

“Podmínkou aplikace § 40 odst. 1 tr. zákoníku je, aby si pachatel nepřivodil, a to ani  

z nedbalosti ve smyslu § 16 tr. zákoníku, stav zmenšené příčetnosti vlivem návykové látky (§ 130 

tr. zákoníku).“134 

 

To se však nevztahuje na možnost upuštění od potrestání se současným uložením 

ochranného léčení či zabezpečovací detence. Výjimku z této podmínky můžeme nalézt  

u mladistvých. U těch tedy může dojít k zaviněnému přivedení se do stavu zmenšené příčetnosti 

aplikací či požitím návykové látky s tím, že se ke zmenšené příčetnosti i tak bude 

přihlížet.135Tomu se věnuje ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 218/2003, zákon o soudnictví  

ve věcech mládeže, který zní: 

 
128 VANTUCH, Pavel.: Trestní zákoník s komentářem: komentář k zákonu 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ANAG, 2011, s.78, ISBN 978-80-7263-677-8 

129 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. et al. Trestní právo hmotné: Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 201-202 

130 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. I, § 1-139. s. 312–313 

131 Viz § 40 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009 

132 Viz § 40 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009 

133 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 310 a následující 

134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2018, sp.zn. 8 Tdo 1034/2018 – dostupný na https://www.judikaty.info/cz/document/nscr/145244/ 

135 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha Leges. 2014, s. 206 a následující 

https://www.judikaty.info/cz/document/nscr/145244/
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„(2) Při stanovení druhu trestního opatření a jeho výměry soud pro mládež přihlédne 

také k tomu, že mladistvý spáchal provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, který si přivodil 

vlivem návykové látky.“136 

 

Pokud byl tedy pachatel shledán zmenšeně příčetným, neznamená to, že je zcela 

vyloučena jeho trestní odpovědnost za trestný čin v tomto stavu spáchaný, na rozdíl  

od nepříčetnosti, které jsem se v této práci věnovala výše. To znamená, že pachatel takového 

činu bude trestně odpovědný, ale soud bude postupovat zvláštním způsobem s odlišnými postupy 

v porovnání s pachateli, kteří jsou plně příčetní v době spáchání trestného činu, ale to ještě nutně 

neznamená, že bude stanoven mírnější trest za spáchání trestného činu v tomto stavu.137Bude 

třeba tedy přihlížet i k jiným okolnostem daného případu. 

 

Pokud však ke zmenšení příčetnosti dojde až po trestném činu, může to být důvodem  

pro přerušení trestního stíhání. Toto je zakotveno v trestním řádu, konkrétně pak v § 173 odst. 1, 

písm. c), který zní:  

 

„Státní zástupce přeruší trestní stíhání, není-li obviněný pro duševní chorobu, která 

nastala až po spáchání činu, schopen chápat smysl trestního stíhání“138 

 

Stejně jako u nepříčetnosti, náleží posouzení zmenšené příčetnosti orgánům činným  

v trestním řízení s tím, že je zde potřeba přizvat znalce z oboru psychiatrie, který se  

ve znaleckém posudku vyjádří, zda a případně v jaké míře došlo u pachatele k oslabení 

schopností rozpoznávacích či ovládacích. Odborník z oboru psychiatrie též zhodnotí, v jaké míře 

zůstaly pachatelovy schopnosti rozpoznávací či ovládací v původním stavu a zda se tedy jednalo 

o podstatné oslabení těchto funkcí, či nikoliv. Tyto informace následně slouží soudu  

k posouzení.139Posuzování zmenšené příčetnosti, stejně jako u nepříčetnosti, se vždy vztahuje  

ke konkrétnímu spáchanému trestnému činu.  

 

O zmenšenou příčetnost se však u trestného činu opilství jednat nemůže, a to z toho 

důvodu, že u trestného činu opilství dle § 360 je třeba absolutní ztráty jedné ze schopností, ať už 

 
136 Viz § 25 odst. 2 zákona č. 218/2003, zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

137 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 210 a následující 

138 § 173 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád-znění od 01.01.2021 

139 JELÍNEK, Jiří a kol..: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 2. 2016, Praha, Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-

106-9, s. 59 
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rozpoznávací či ovládací. Toto tvrzení nacházíme v judikatuře, například v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu z roku 2013, ve kterém mimo jiné stojí, že:  

 

„U pachatele trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje 

existence stavu nepříčetnosti (tedy úplného vyloučení schopnosti rozpoznat protiprávnost činu 

nebo schopnosti ovládat své jednání, případně obou těchto schopností)“.140 

 

To lze tedy chápat tak, že jestliže by u pachatele nedošlo k úplné ztrátě jedné z těchto 

schopností, ale pouze k částečné, pak by byl za svoje jednání plně trestně odpovědný a nejednalo 

by se tak tedy o trestný čin opilství, u kterého je pro naplnění skutkové podstaty zapotřebí 

absolutní ztráty jedné nebo obou schopností, které charakterizují psychologické kritérium 

příčetnosti. 

 

 

3. Actio libera in causa 

 

Než se blíže podíváme na trestný čin opilství, je třeba pro úplnost a smysluplnost nejprve 

vysvětlit institut actio libera in causa, jelikož teprve po jeho vyloučení, lze použít trestný čin 

opilství. To tedy znamená, že actio libera in causa a trestný čin opilství jsou ve vztahu 

subsidiarity.141Vždy je proto třeba posoudit, zda je možné daný případ kvalifikovat jako actio 

libera in causa a teprve pokud se žádný důvod pro posouzení v rámci institutu actio libera  

in causa neprokáže, je možné se zabývat trestným činem opilství. Tento institut vlastně zakládá 

trestní odpovědnost, i když v době trestného činu nebyl pachatel příčetný, což je jinak jedna  

z podmínek trestní odpovědnosti pachatele. Actio libera in causa je v českém platném právu,  

ač nešťastně zařazený co se systematiky týče142, upravený přímo v trestním zákoníku  

ve zvláštní části (na rozdíl od jiných zemí, které ho upravují v části obecné), a to konkrétně  

v § 360 odst. 2, který zní:  

 

 
140 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19.02.213, sp.zn. 4 Tdo 1580/2012 – dostupný na https://www.judikaty.info/cz/document/nscr/1314/ 

141 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 209-210 

142 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní revue, 2006, 3, s. 79 

https://www.judikaty.info/cz/document/nscr/1314/
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„(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.“143  

 

To tedy demonstruje již víše zmíněný vztah subsidiarity mezi těmito dvěma instituty. 

Tento institut tedy vylučuje použití trestného činu opilství i zbavení pachatele jeho trestní 

odpovědnosti kvůli nepříčetnosti. Pokud se tedy pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti v úmyslu 

spáchat trestný čin, jedná se o actio libera in causa dolosa a v takovém případě nelze použít  

ani trestný čin opilství dle odstavce 1. téhož ustanovení, ale ani ustanovení § 26 o nepříčetnosti. 

Pachatel by v takovém případě byl plně trestně odpovědný za trestný čin, který spáchal.  

Totéž platí u pachatele, který spáchal trestný čin z nedbalosti, přičemž daná nedbalost spočívá  

v onom přivedení se do stavu nepříčetnosti. Tento případ pak nazýváme actio libera in causa 

culposa. Actio libera in causa můžeme přeložit z latiny jako jednání svobodné ve své příčině.144 

Pokud je čin spáchán pod vlivem návykové látky, musí se vždy zkoumat jednak duševní stav 

pachatele před aplikací návykové látky a dále také vliv aplikace dané návykové látky, tedy  

co aplikace dané látky pachateli způsobila.  

 

Nejčastější variantou je, že pachatel požil či si aplikoval návykovou látku ve stavu 

příčetnosti, a následně spáchal trestný čin rovněž ve stavu příčetnosti. To je asi nejjednodušší 

varianta pro posouzení.145Mezi nejvíce problematické, co se týče posuzování, patří právě 

případy, kdy se zprvu příčetný pachatel pod vlivem návykové látky ocitl ve stavu nepříčetnosti  

a v tomto stavu následně spáchal trestný čin.146V takových případech rozlišujeme tři případy,  

a to actio libera in causa dolosa, což jsou případy, kdy se pachatel úmyslně uvede do stavu 

nepříčetnosti, aby následně v tomto stavu spáchal trestný čin (tedy opil se tzv. „na kuráž“).  

Zde bychom posuzovali odpovědnost pachatele podle doby, kdy byl pachatel ještě příčetný  

a úmyslně se přiváděl do stavu nepříčetnosti.147Jako druhý případ známe actio libera in causa 

culposa, tedy případ, kdy pachatel spáchá trestný čin v nepříčetnosti, a to z nedbalosti, která 

spočívá v onom přivedení se do stavu nepříčetnosti. Zde mohu uvést příklad u řidiče motorového 

vozidla, který, ač ví, že ještě bude muset řídit, se opije a následně usedne za volant a srazí 

člověka, kterému způsobí smrtelný úraz. V takovém případě by byl pachatel odpovědný  

 
143 § 360 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 

144 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208 

145 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208 
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za nedbalostní trestný čin, a to usmrcení z nedbalosti (§143). Opět je zde pachatel plně trestně 

odpovědný.148 

 

Poslední možností je trestný čin opilství podle § 360 TZ. Jedná se o jednání, které je 

spáchané v zaviněné nepříčetnosti, a to tím, že pachatel se požitím či aplikací návykové látky 

(byť i z nedbalosti) přivede do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného  

(tedy tzv. kvazideliktu neboli jednání, které má jinak znaky trestného činu). Zavinění pachatele 

je třeba spatřovat v přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv pak v jednání, které pachatel  

v daném stavu spáchá.149V prvních dvou případech je tedy pachatel plně trestně odpovědný  

za trestný čin spáchaný v nepříčetnosti, jelikož se do tohoto stavu přivedl pachatel sám,  

a to zaviněně (úmyslně i nedbale), a následek, který svým jednáním způsobil, byl též zaviněný, 

což znamená, že pachatel měl vnitřní vztah ke spáchanému trestnému činu, ať už úmyslný  

či nedbalostní, ještě před tím, než se do stavu nepříčetnosti přivedl. Pachatel bude v takovém 

případě trestně odpovědný přímo za trestný čin, který spáchal. V tom se liší institut actio libera 

in causa od trestného činu opilství, jelikož u tohoto trestného činu není vnitřní (psychický) vztah 

(tedy subjektivní stránka trestného činu) pachatele ke spáchanému trestnému činu, ale pouze  

k onomu přivedení se do stavu nepříčetnosti, což znamená, že pachatelovo zavinění se spatřuje  

v přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv však v kvazideliktu v tomto stavu spáchaný.  

 

Z výše zmíněného vyplývá, že k actio libera in causa jsou zapotřebí dvě pachatelova 

jednání, a to přivádění se pachatelem zprvu příčetným do stavu nepříčetnosti, což latinsky 

nazýváme actio precedens, a poté jednání v tu chvíli již nepříčetného pachatele, které naplňuje 

znaky skutkové podstaty některého trestného činu uvedeného ve zvláštní části TZ, tedy actio 

subsequense.150Vždy je nutné posuzovat zavinění k oběma pachatelovým jednáním zvlášť.151  

Je třeba toto zavinění (a případně jeho formy) především prokázat, což mají za úkol orgány činné 

v trestním řízení v rámci vyšetřování, kdy berou v potaz veškeré zjištěné skutečnosti a okolnosti, 

které mohou usuzovat vnitřní stav pachatele. Toto prokazování je však velice obtížné,  

jelikož předmětem dokazování je vnitřní stav pachatele v době spáchání trestného činu,  

který není pro okolní svět pozorovatelný, respektive lze ho usuzovat na základě jiných  

 

 
148 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208-209 

149 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 209 

150 ŘÍHA, J.: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi): 1. část, Trestněprávní revue č. 02/2006, s. 33 

151 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní revue, 2006, 3, s. 69 
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skutečností a chování pachatele například před spácháním trestného činu.152 Pachatel se 

například někomu mohl svěřit o úmyslu daný trestný čin provést a výslech této osoby jako 

svědka by mohl být důkazním materiálem. Též si pachatel mohl opatřit nějaký nástroj, kterým 

byl trestný čin následně spáchán nebo se mohl pokoušet zařídit si alibi na dobu spáchání 

trestného činu atd.153 

 

Pokud by se však orgánům činným v trestním řízení nezdařilo zavinění pachatele  

k trestnému činu prokázat, nemohl by být daný skutek posouzen jako actio libera in causa.  

V takovém případě by pak skutek musel být posouzen jako trestný čin opilství, kde se zavinění 

(alespoň z nedbalosti) vyžaduje pouze pro přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv k činu 

jinak trestnému (kvazideliktu) v tomto stavu spáchanému.154Pokud by se však neprokázalo ani 

zavinění ve vztahu k přivedení se do stavu nepříčetnosti, nepřicházel by v úvahu ani trestný čin 

opilství, jelikož by se musela uplatnit zásada in dubio pro reo. V takovém případě, kdy by zcela 

chyběla subjektivní stránka trestného činu, nebyl by pachatel pro nepříčetnost dle § 26 TZ trestně 

odpovědný. To by připadalo v úvahu například ve chvíli, kdy by pachateli někdo podal 

návykovou látku bez jeho vědomí. Tam by následně záleželo na tom, zda osoba, která pachatele 

přivedla do stavu nepříčetnosti, měla v úmyslu spáchání daného trestného činu. To by se poté 

mohlo jednat o nepřímé pachatelství.155Určitě je dobré, že institut actio libera v našem právním 

řádu máme zakotvený, jelikož je tak možné postihovat pachatele, kteří se úmyslně či z nedbalosti 

přivedli do stavu nepříčetnosti a následně spáchali úmyslný či nedbalostní trestný čin.  

Pokud bychom zde tento institut neměli, nejspíše by docházelo k tomu, že každý, kdo by chtěl 

spáchat nějaký trestný čin, by se nejprve přivedl do stavu nepříčetnosti, protože by věděl, že by 

pak za takový trestný čin nemohl být trestně odpovědný a maximálně by mohl být odpovědný  

za trestný čin opilství dle § 360 TZ anebo by byl pro jeho nepříčetnost zbaven trestní 

odpovědnosti úplně.  

 

V rámci teorie existují tři teoretické směry, respektive přístupy, které odlišně přistupují  

k institutu actio libera in causa. První z nich je teorie skutkové podstaty, která se na actio libera 

in causa dívá jako na přirozené rozšíření skutkové podstaty trestného činu spáchaného  

v nepříčetnosti, kterou je třeba správně vyložit. Nevidí tedy tento institut jako výjimku  

 
152 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 227-228 

153 TERYNGEL, Jiří. Návrat k „Rauschdeliktu“. (K novelizovanému § 201a trestního zákona). Justičná revue, 1992, č. 3, s. 30 

154 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 192 

155 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 301-302 
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z pravidla, že pachatel musí být v době spáchání trestného činu vždy příčetný.156Tuto teorii 

můžeme dále rozdělit na tzv. teorii předsunutí, teorii extenzivního výkladu a teorii bezpráví,  

a to podle způsobu rozšíření skutkové podstaty. Teorie předsunutí vychází z toho, že je 

trestněprávně relevantní actio precedens, tedy jednání pachatele, které spočívá v přivádění se  

do stavu nepříčetnosti v době, kdy pachatel je ještě příčetný, spíše než jednaní subsequens, tedy 

takové, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. To dle této teorie trestněprávně 

relevantní není. Tato teorie má za to, že pachatel se v první fázi může rozhodovat, zda čin spáchá 

a případně jak. S tím souvisí další subjektivní znaky kromě zavinění, například pohnutka, cíl  

či motiv pachatelova jednání. To následně slouží k posouzení závažnosti činu pro společnost. 

Dle této teorie právě v rámci této první fáze jednání můžeme spatřovat trestní bezpráví, které je 

relevantní k následku.157 

 

Další teorií v rámci teorie podstaty je teorie extenzivního výkladu, jejíž zastánci tvrdí,  

že přivedení se do stavu nepříčetnosti není jednáním podle skutkové podstaty a není ani jeho 

začátkem. Slouží tak pouze jako přípravné jednání. Pokud toto jednání učiněné v nepříčetnosti 

dospěje alespoň do stádia pokusu, získá přípravné jednání, tedy přivádění se do stavu 

nepříčetnosti, na důležitosti, a to především z hlediska viny. Zastánci této teorie tvrdí,  

že v definici nepříčetnosti je třeba formulaci „v době činu“ vykládat extenzivně, tedy tak,  

aby do něj bylo možné zahrnout též ono přípravné jednání, které je z hlediska viny relevantní.158 

Poslední teorií v rámci teorie skutkové podstaty je tzv. teorie bezpráví, která je nejméně 

zastoupenou teorií z výše zmíněných. Tato teorie přichází s řešením, že se v rámci času 

nepředsouvá ani vina, ani jednání dle skutkové podstaty, ale je třeba posuzovat jednání, které 

způsobuje následnou neschopnost viny z celkového pohledu materiálního bezpráví, tedy ne 

pouze na základě jednání popsaného ve skutkové podstatě, ale i dle jednání, které mu 

předcházelo.159 

 

Druhou teorií je teorie výjimky, jejíž zastánci se přiklání k tomu, že přivedení se do stavu 

nepříčetnosti ještě není jednáním, které by naplňovalo skutkovou podstatu. Jednáním, které 

skutkovou podstatu naplňuje, je dle této teorie až jednání ve stavu nepříčetnosti. Mají tedy za to, 

že actio libera in causa vytváří výjimku z principu beztrestnosti pachatele. Trestnost takového 

 
156 ŘÍHA, J.: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi): 1. část, Trestněprávní revue č. 02/2006, s. 33 

157 Ibid 

158 ŘÍHA, J.: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi): 1. část, Trestněprávní revue č. 02/2006, s. 33 

159 ŘÍHA, J.: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi): 1. část, Trestněprávní revue č. 02/2006, s. 33 
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jednání je tedy nutné posoudit jako skutečnou, nikoliv tedy jako zdánlivou výjimku z pravidla, 

že pachatel musí být v době spáchání trestného činu příčetný. Této teorii je především vytýkáno, 

že je vlastně proti zásadě nullum crimen sine lege skripta et stricta, to znamená, že porušuje 

zásadu, že nelze vůči pachateli užívat v jeho neprospěch nepsaného obyčejového práva  

a analogie.160Poslední teorií je teorie neslučitelnosti, jejíž zastánci mají za to, že institut actio 

libera in causa je s platný právem neslučitelný a v úvahu dle této teorie připadá pouze posouzení 

daného činu jako trestného činu opilství, který je dle nich naprosto dostačující. Jako argument 

používají, že dle nich je daný institut proti zásadě nullum crimen sine lege, především pak vidí 

rozpor se zákonem stanovenou definicí nepříčetnosti.161V následujících dvou kapitolách se 

pokusím přiblížit dolózní i kulpózní variantu actio libera in causa. 

 

3.1. Actio libera in causa dolosa 

 

Jak jsem již nastínila výše, o actio libera in causa dolosa se dle § 360 odst. 2 se jedná  

v takovém případě, kdy se pachatel do stavu nepříčetnosti sám přivede aplikací či požitím 

návykové látky již s úmyslem následně spáchat konkrétní trestný čin a následně ho i spáchá.  

To tedy znamená, že pachatel původně příčetný se ve chvíli, kdy jeho rozpoznávací ani ovládací 

schopnosti nebyly narušeny, rozhodl svobodně při plném vědomí  že chce spáchat trestný čin,  

a právě proto se přivede do stavu nepříčetnosti, ať už požitím či aplikací návykové látky („opije 

se tzv. na kuráž“), aby následně v tomto stavu mohl daný čin spáchat.162Tedy onen úmysl  

u pachatele nastane ještě předtím, než se stane nepříčetným a to tedy znamená, že úmysl se 

vztahuje nejen na uvedení se do stavu nepříčetnosti, jako je tomu u trestného činu opilství,  

ale i přímo na spáchání trestného činu. Úmysl spáchat trestný čin tedy existoval u pachatele již  

ve chvíli, kdy byl ještě příčetný, a návyková látka mu měla pomoci ztratit zábrany či dostat 

odvahu apod. 

 

To lze interpretovat i tak, že zavinění, jakožto obligatorní atribut trestní odpovědnosti 

pachatele, se vztahuje na dobu, kdy byl pachatel ještě příčetný a v úmyslu spáchat trestný čin se 

úmyslně přiváděl do stavu nepříčetnosti. Proto bude takový pachatel plně trestně odpovědný  

 
160 ŘÍHA, J.: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi): 1. část, Trestněprávní revue č. 02/2006, s. 33. 
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za trestný čin, který v nepříčetnosti spáchal.163Dost často se takový pachatel do stavu 

nepříčetnosti přivádí i z důvodu toho, že si myslí, že pokud bude nepříčetný, nebude trestně 

odpovědný vůbec, nebo že jeho nepříčetnost povede k nižšímu trestu.  

 

Další příčinou bývá to, že pachatel si potřebuje dodat odvahu ke spáchání onoho činu 

anebo potřebuje ztratit zábrany. U actio libera in causa, jak jsem již zmínila výše, jsou vždy 

potřeba dvě fáze a tedy dvě pachatelova jednání. Jednak ono přivádění se dostavu nepříčetnosti  

a dále pak i jednání naplňující znaky trestného činu v nepříčetnosti spáchaného. U druhé fáze se 

nedá úplně hovořit o klasickém úmyslu, ale spíše o „kvaziúmyslu“, jelikož pachateli již v té 

chvíli chybí příčetnost.164Dle Říhy je sporné to, zda je třeba úmysl k oběma fázím a tím pádem  

i k přivádění se do stavu nepříčetnosti. Například pokud pachatel nepočítá s tím, že se uvede  

do stavu nepříčetnosti, a nemá to v úmyslu, či naopak plánoval trestný čin spáchat naprosto 

příčetný, jedná se o podstatné odchýlení se od průběhu, který si pachatel představoval, pokud 

následně dojde k nedbalostnímu přivedení se do stavu nepříčetnosti. Z obecných pravidel  

o zavinění je zřejmé, že úmysl se vždy vztahuje na veškeré znaky skutkové podstaty.165Proto je 

třeba úmyslu u obou fází, pokud se má jednat o actio libera in caus dolosa, tedy o tzv. dvojí 

úmysl.166 

 

 Existují samozřejmě i opačné názory, ty ovšem podle Říhy zasahují do základní zásady 

trestního práva, která spočívá v tom, že úmysl pachatele spáchat trestný čin nemá žádný význam, 

a to až do té doby, dokud se pachatel nerozhodne jej zrealizovat, a plánovaný trestný čin se 

nedostane alespoň do stádia pokusu (či přípravy, je-li u daného trestného činu trestná).167 

To, že daný úmysl u pachatele byl již v době, kdy se začal přivádět do stavu nepříčetnosti, je 

velice obtížné prokázat. U zavinění to už tak bývá, jelikož zavinění je psychický vnitřní vztah 

pachatele ke spáchanému trestnému činu, který nemusí být vnější okolím pozorovatelný. 

Veškerá lidská činnost však zanechává stopy, ať už na hmatatelném nosiči, či v lidské paměti. 

Jako důkaz tady může být proveden například výslech svědků, tedy osob, kterým se mohl 

pachatel svěřit o tom, že má spáchání trestného činu v úmyslu, nebo se u nich mohl snažit zajistit 

alibi na inkriminovanou dobu.  

 

 
163 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208 

164 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní revue, 2006, 3, s. 69 
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Dále také mohou být stopy prokazující úmysl pachatele například na digitálním nosiči. 

Mám na mysli kupříkladu počítač s historií internetového prohlížeče, kde mohl pachatel 

vyhledávat nejrůznější způsoby provedení činu, či si obstarávat nástroje ke spáchání daného činu 

atd. Na první pohled to nevypadá úplně složitě, avšak v praxi nebývá úplně jednoduché úmysl 

prokázat. Úmysl se navíc musí vztahovat ke konkrétnímu trestnému činu a proti konkrétní osobě 

tak, jak pachatel zamýšlel spáchat předtím, než se do stavu nepříčetnosti přivedl, a je tedy třeba 

toto zavinění náležitě prokázat.168To však neznamená, že je vždy třeba konkrétního objektu  

k prokázání úmyslu k danému trestnému činu.  

 

Pokud například pachatel, kterému nezáleží na totožnosti osoby, má v úmyslu spáchat 

vraždu, ale rozhodne se, že zabije první osobu, kterou potká, pak i toto bude postačovat k plné 

trestní odpovědnosti za tento čin v nepříčetnosti spáchaný, pokud však ostatní okolnosti 

korespondují s tím, co pachatel zamýšlel spáchat, když byl ještě příčetný, nejsou zcela zjevně 

odlišné od pachatelova původního záměru a shodují se s ním alespoň v jeho hrubých 

rysech.169Musí jít tedy alespoň o trestný čin určitého druhu. Pokud se však události nepodaří 

uskutečnit přesně podle pachatelových představ, postupuje se poté podle ustanovení o omylu.170 

 

Pokud by byl pachatel příčetný a trestný čin spáchal na jiném předmětu útoku (tedy  

na jiné osobě), jednalo by se o tzv. error in persona, tedy omyl v osobě (v předmětu útku).  

To však u nepříčetného uvažovat nelze, protože po přivedení se do stavu nepříčetnosti není 

pachatel s to se ovládat a udělat vše tak, jak si představoval, jelikož se pod vlivem návykové 

látky ocitl ve stavu nepříčetnosti a je vlastně takovým „živým nástrojem“ a nemá úplnou 

kontrolu nad tím, co a jak dělá, a tím pádem nemůže ani ovládat veškerý běh událostí,  

aby nastaly tak, jak si přesně představoval. Taková situace by byla posouzena spíše jako  

tzv. odchýlení rány neboli aberratioictus (tedy aberace). Takový případ by byl posouzen jako 

jednočinný souběh, a to úmyslného trestného činu vůči osobě, proti které původně útok měl 

směřovat, a to ve stádiu pokusu, a zároveň trestného činu nedbalostního vůči osobě, proti které 

byl nakonec útok proveden.  

 

Aby byl pachatel tedy odpovědný za čin v rámci actio libera in causa dolosa, nesmí se 

trestný čin, který v nepříčetnosti spáchal, odlišovat v podstatných rysech od toho, jaký byl 
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původně pachatelův záměr v době, kdy byl ještě příčetný a začal se uvádět do stavu 

nepříčetnosti.171Zajímavá je i otázka ohledně toho, zda v rámci actio libera in causa lze obě fáze 

provést jak konáním, tak opomenutím. Co se týče první fáze, tedy actio praecedens, uvažuje se 

vždy o konání, tedy že pachatel požije alkohol, aplikuje si drogy atd. To ale není dle Říhy jediný 

možný způsob. Mohli bychom uvažovat i o tom, že by si pachatel nepříčetnost mohl přivodit 

tím, že nebude například užívat léky, které má předepsané lékařem, či lékaře neupozorní na to, 

že nějaké léky, jejichž kombinace je nebezpečná, užívá atd.  

 

U druhé fáze pachatelova jednání, tedy actio subsequens, je na první pohled jasné,  

že trestný čin lze spáchat jak omisivním způsobem, tak i komisivním.172Může tedy dojít  

ke spáchání trestného činu konáním, ale nebude to zřejmě tak časté, jelikož není úplně 

pravděpodobné, že by pachatel poté, co se přivedl do stavu nepříčetnosti, spáchal trestný čin 

přesně podle svých plánů a představ, které si utvořil v době, kdy byl ještě příčetný. Jednak již 

nemusí být ve stavu, kdy bude schopen to udělat, protože se může stát naprosto paralizovaným  

a nebude se moci hýbat, nebo spáchá úplně jiný trestný čin atd. Pokud se pachatel stane 

nepříčetným, nedokáže se většinou úplně ovládat a jeho jednání se nedá dost dobře předvídat,  

a proto bývají omisivní trestné činy v rámci actio libera in causa dolosa méně časté.  

Co je pravděpodobnější, jsou trestné činy spáchané opomenutím (tedy komisivní), respektive,  

že pachatel se úmyslně přivede do stavu nepříčetnosti, aby následně v tomto stavu něco 

opomenul udělat. Jako příklad Říha uvádí zajímavý případ, kdy zdravotní sestra, vykonávající 

službu, si vezme silný prášek na spaní, aby zaspala dobu, kdy má jít podat svému pacientovi 

injekci, která obsahuje látku, bez které pacient následně zemře.  

 

Další velice známý příklad je z prostředí železnice, kde se odpovědná osoba opije  

do takového stavu, aby následně nebyla schopna spustit závory nebo přehodit výhybku,  

což následně způsobí vykolejení vlaku, smrt několika osob a též ublížení na zdraví.173Pro tyto 

případy je i speciální název omissio libera in causa.174U těchto případů nemůžeme za žádnou 

cenu říci, že byly spáchány konáním, jelikož následek nenastal přímo konáním, tedy tím, že si 

zdravotní sestra vzala prášek, nebo tím, že se železniční zřízenec opil do němoty, ale tím,  

že nebylo vykonáno to, co bylo zapotřebí, aby následek nenastal, tedy nebyla poskytnuta injekce 
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či nebyla přehozena výhybka. Můžeme tedy říci, že u pachatele chyběla v danou chvíli 

schopnost jednat, což by za normálních okolností vedlo ke zbavení trestní odpovědnosti,  

ale vzhledem k tomu, že za to, že neměl schopnost jednat, si mohl sám tím, že se přivedl  

do stavu nepříčetnosti, bude zde plně trestně odpovědný. Tedy i když věděl, že jeho povinností je 

něco konat, přivedl se do stavu nepříčetnosti, čímž přišel o svou schopnost jednat.175 

 

V čem ještě spatřuji zajímavost, jsou vývojová stádia u actio libera in causa dolosa.  

K různému pojetí se přiklánějí různé teorie výše zmíněné, tedy teorie skutkové podstaty, která 

má ještě tři dílčí teorie a teorie, výjimky. Momentem, kdy se pachatelovo jednání dostává  

do stádia pokusu, mohu být dle Říhy hned tři možnosti: 1. zahájení první části činu, tedy 

zahájení pití, 2. poslední jednání, které pachatel udělá v příčetnosti, tedy poslední lok alkoholu  

či vstříknutí drogy do žíly, nebo 3. okamžik, kterým pachatel zahájí druhou fázi jednání,  

tedy provádění deliktu již ve stavu nepříčetnosti. První varianta je kvůli přepínající trestní represi 

nevhodná.  

 

Druhou zmíněnou možnost zastávají především příznivci teorie skutkové podstaty  

a k poslední zmíněné možnosti se přiklánějí zastánci teorie výjimky.176Ti, kteří zastávají teorii 

předsunutí, což je dílčí teorie v rámci teorie skutkové podstaty, mají za to, že okamžikem, kdy se 

dostává trestný čin do stádia pokusu, je již samotné přivedení se do stavu nepříčetnosti. Pokus se 

následně řeší obdobně jako u nepřímého pachatele (nepříčetný pachatel je pouhým nástrojem), 

což znamená, že vykonáním posledního aktu nepřímého (nepříčetného) pachatele se považuje  

za počátek pokusu. To by tedy znamenalo, že dle této teorie se za počátek pokusu bude 

považovat například poslední lok pachatele, kterým se přivedl do stavu nepříčetnosti.177 

 

Přivedení se do stavu nepříčetnost, dle české teorie, je odstraňováním překážek  

v posledním stádiu trestné činnosti s blízkou časovou návazností zamýšleného dokonání 

činu.178To znamená, že pachatel tím, že se přivedl do stavu nepříčetnosti, již vykonal  

podle svého názoru vše potřebné k tomu, aby dokonal trestný čin, a další svoje jednání již 

neovládá. Proti tomu stojí teorie výjimky, která vývojová stádia, a tím i trestnost celého jednání, 
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posuzuje podle činu ve stavu nepříčetnosti a přitom odkazuje na obecně uznávaná a platná 

pravidla.  

 

To znamená, že je rozhodné, zda pachatel svým jednáním ve stavu nepříčetnosti již 

bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu.179K této teorii se Říha přiklání. Mně také 

připadá smysluplnější v porovnání s teorií skutkové podstaty. Otázek a nejasností je ohledně 

institutu actio libera in causa dolosa spousta a odpovědi na ně přidá asi pouze judikatura, jelikož 

teorií je mnoho. Je však jasné, že tento institut má v platném právu svůj význam a zaplňuje  

v něm určitou mezeru. Já osobně si myslím, že tento institut je velice důležitý. 

 

3.2. Actio libera in causa culposa 

 

O actio libera causa culposa dle § 360 odst. 2 TZ se jedná v případě, že se pachatel 

přivede do stavu nepříčetnosti úmyslně či z nedbalosti, a následně v tomto stavu nepříčetnosti 

spáchá trestný čin z nedbalosti, přičemž tato nedbalost spočívá právě v onom přivedení se  

do stavu nepříčetnosti.180Lze tedy říci, že nedbalost spočívá ve spáchání trestného činu jednáním, 

jímž se pachatel do stavu nepříčetnosti uvedl.181Může spočívat v konání (– požití alkoholu, 

aplikace drogy) i v opomenutí (– pachatel si nevezme léky, které má předepsané).182Tato 

nedbalost může být vědomá, tedy pachatel věděl, že může způsobem  

v trestním zákoně uvedeným porušit či ohrozit zájem, který je chráněný zákonem,  

ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové ohrožení ani porušení nezpůsobí, ale může to 

být i nedbalost nevědomá, tedy pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení  

či ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl  

a mohl.183Klasickým příkladem je zde řidič motorového vozidla, který se opije i přes to, že ví, že 

ještě bude řídit, a svou následnou jízdou způsobí smrtelný úraz. To znamená, že řidič i když 

věděl (nebo měl vědět), že jízdou pod vlivem návykové látky může způsobit dopravní nehodu, 

předpokládal bez přiměřených důvodů, že se tak nestane, usedl za volant svého vozu  

a neopatrnou jízdou následně způsobil smrtelný úraz.  

 

 
179 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní revue, 2006, 3, s. 69 
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V tom, že se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti, můžeme spatřovat jednání, jímž 

pachatel způsobil usmrcení z nedbalosti. V takovém případě by byl pachatel plně trestně 

odpovědný za trestný čin z nedbalosti.184Jedná se o to, že pachatel měl dodržet jistou míru 

opatrnosti a pečlivosti v době, kdy byl ještě příčetný, ale nedodržel ji, ač ji objektivně dodržet 

měl a subjektivně mohl, a následným jednáním již v nepříčetnosti způsobil následek.185  

To znamená, že takový pachatel vždy bude potrestán za takové jednání, které bezprostředně 

předcházelo způsobení samotného trestněprávně relevantního následku, tedy v tomto případě  

za to, že se přivedl do stavu nepříčetnosti, respektive za to, že před řízením motorového vozidla 

požil návykovou látku, která mu nepříčetnost způsobila, i když řízení motorových vozidel  

pod vlivem návykové látky je dle platné právní úpravy zakázáno, v čemž právě spočívá ono 

porušení míry opatrnosti, tedy nedbalost.186Pokud tedy například řidič z našeho příkladu, který 

bez přiměřeného důvodu předpokládal, že žádnou nehodu nezpůsobí, nakonec nehodu způsobí  

a při tom usmrtí jednu osobu (tedy dojde ke způsobení následku), bude odpovědný dle actio 

libera in causa culposa právě za tento trestný čin usmrcení z nedbalosti (§ 143 TZ).  

 

Zajímavé by bylo, pokud by nehodu skutečně pachatel nezpůsobil. V takovém případě by 

bylo možné čin posoudit jako trestný čin opilství dle § 360 odst. 1 TZ, přičemž za čin jinak 

trestný by se zde považovalo ohrožení pod vlivem návykové látky (dle § 274 odst. 1), nebo by se 

skutek mohl kvalifikovat i v rámci actio libera in causa culposa, tedy dle § 360 odst. 2, přičemž 

by se rovnou použil § 274, tedy ohrožení pod vlivem návykové látky. Pokud bych měla porovnat 

institut actio libera in causa culposa s trestným činem opilství, je nutné říci, že u actio libera  

in causa culposa je mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti a následně spáchaným trestným 

činem příčinný vztah, který u trestného činu opilství vůbec nenalezneme. Stejně tak je u tohoto 

institutu i vnitřní vztah pachatele k trestnému činu v nepříčetnosti spáchanému, jelikož, jak jsem 

zmínila výše, pachatel v tomto případě ví (nebo by měl vědět), že by v tomto stavu mohl spáchat 

dané jednání, ale bez přiměřených důvodů spoléhá na to, že se tak nestane. Jde zde tudíž  

o zavinění ve formě nedbalosti, což je další odlišnost ve vztahu k trestnému činu opilství.  

 

Dost často dochází k actio libera in causa culposa během dopravních nehod. U těchto 

deliktů je vždy třeba posoudit, zda se jedná právě o actio libera in causa culposa, či o trestný čin 

opilství. Pokud pachatel při přivádění se do stavu nepříčetnosti ví, že následně ještě bude řídit 
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motorové vozidlo, tak bude čin posouzen jako actio libera in causa culposa. Pokud by však 

pachatel o tom, že následně bude řídit motorové vozidlo, nevěděl již v době, kdy se přiváděl  

do stavu nepříčetnosti, ale až právě vlivem nepříčetnosti usedne za volat auta, bude odpovědný 

za trestný čin opilství. Rozdíl tedy můžeme spatřovat právě ve vnitřním vztahu pachatele  

k jednání ve stavu nepříčetnosti spáchaném, tedy v subjektivní stránce.  

 

Velice zajímavé je zde zmínit i případ, kdy se pachatel sice rozhodne spáchat úmyslný 

trestný čin (v příčetnosti), ale následně se z nedbalosti přivede do stavu nepříčetnosti (tedy 

nepočítal s tím), což dle Říhy podstatně mění pachatelovu představu o spáchání trestného činu.   

I kdyby pachatel následně spáchal čin tak, jak si ho představoval v době před přivedením se  

do stavu nepříčetnosti, byl by takový pachatel proto odpovědný za nedbalostní trestný čin.  

Pokud by trestní zákoník nepřipouštěl u daného činu nedbalostní formu zavinění, bylo by jednání 

posouzené jako trestný čin opilství dle § 360 odst. 1, který je ve vztahu subsidiarity (viz výše)  

k oběma actio libera in causa.187 

 

4. Skutková podstata trestného činu opilství 

 

K tomu, aby mohla vzniknout trestní odpovědnost, je dle českého platného práva třeba 

spáchání trestného činu (u mladistvých provinění). Trestný čin je protiprávní čin, který trestní 

zákon za trestný označuje a který vykazuje znaky uvedené v zákoně.188Tato legální definice 

trestného činu, která je vyjádřena v § 13 odst. 1 TZ, je doplněna a zároveň omezena 

hmotněprávním korektivem, který představuje zásada subsidiarity trestní represe, která je 

upravena v § 12 odst. 2 TZ a která říká, že trestní odpovědnost má být vyhrazena jen  

pro nejzávažnější společensky škodlivé činy a jiné společenské nebo právní nástroje mají mít 

přednost, což znamená, že trestní právo má být použité jako ultima ratio a procesněprávním 

korektivem, který představuje zásada oportunity, která dává státnímu zástupci možnost zastavit 

trestní stíhání pro neúčelnost podle §172 odst. 2 písm. c) trestního řádu, což jsou dva korektivy, 

které mají rozsah trestního bezpráví.189Mezi obligatorní podmínky trestného činu řadíme  

1. protiprávnost (tedy rozpor s právní normou), tzv. 2. typové znaky trestného činu, což jsou 

znaky skutkové podstaty trestného činu, tedy znaky, které charakterizují objekt, objektivní 
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stránku, subjekt, subjektivní stránku, a dále též 3. obecné znaky, které jsou uvedené v zákoně, 

jimiž jsou věk, příčetnost a případně rozumová a mravní vyspělost u mladistvých pachatelů.190 

 

Tyto tři skupiny tvoří dohromady formální znaky trestného činu. Trestní zákon z roku 

2009 zavedl formální pojetí trestného činu, čímž došlo ke změně z původního  

tzv. formálně-materiálního či materiálně-formálního pojetí z trestního zákona z roku 1961,  

které spočívalo v tom, že trestný čin byl tvořen dvěma současně přítomnými znaky, a to že čin 

musel vykazovat znaky uvedené v zákoně (formální podmínka) a zároveň musel tento čin být 

nebezpečný pro společnost (materiální podmínka).191Musely oba tyto znaky být splněny 

současně, jinak se nemohlo jednat o trestný čin.  

 

Proti tomuto pojetí se vyhradili někteří odborníci. Dle Jelínka existují tři zásadní námitky 

proti tomuto pojetí, a to zaprvé, že zákonodárce stanoví podmínky trestnosti příliš široce, čímž 

vlastně příliš spoléhá na materiální znak trestného činu, zadruhé, že pojem „nebezpečnost činu 

pro společnost“ je příliš neurčitý, nejasný a nelze ho přesně vymezit, a poslední námitka 

charakterizuje pojem nebezpečnosti činu pro společnost jako politický a ideologický pojem, 

který v liberálním trestním právu a v právním státě nemá místo.192 

 

Dnešní formální pojetí trestného činu vede k hlubšímu respektování zásady nullum 

crimen sine lege. Všechny znaky trestného činu v rámci tohoto pojetí jsou propracovány tak,  

aby případy, kdy trestný čin má všechny znaky formálního pojetí, ale není větší měrou 

nebezpečný či škodlivý pro společnost, byly opravdu výjimečné.193Také toto pojetí respektuje 

dělbu moci ve státě, dává právní jistotu adresátům trestněprávních norem v otázce základů trestní 

odpovědnosti a též právní jistotu občanům a státu z hlediska trestněprávní ochrany. Samozřejmě 

má toto pojetí i své zápory. Jako příklad mohu určitě zmínit reálnou hrozbu kazuistické právní 

úpravy a zmenšení prostoru pro více abstraktní výrazy.194Co se týče skutkové podstaty, je to 

jeden z formálních znaků trestného činu. Je to vlastně souhrn objektivních a subjektivních znaků 

(tedy typových znaků), které charakterizují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je od sebe 

navzájem.195To, jaké bude mít skutková podstata znaky, záleží na zákonodárci, který tyto znaky 

 
190 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 126-135 

191 Ibid 

192 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 136-137 

193 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 138 

194 Ibid 

195 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 158 
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formuje na základě zjištění, že se ve společnosti vyskytují určitá typická, pro společnost zvlášť 

nebezpečná, a zvlášť škodlivá jednání, proti nimž je společnost potřeba chránit pohrůžkou trestu, 

ukládáním a výkonem trestu a ochrannými opatřeními, že dosavadní právní úprava neumožňuje 

účinný postih takových činů a že materiálně se jedná o činy, na které nestačí prostředky jiných, 

mimotrestních právních odvětví.196 

 

Skutkovou podstatu trestného činu opilství formuloval zákonodárce ve zvláštní části 

trestního zákoníku v hlavě desáté, která má název „Trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných“, konkrétně pak v dílu šestém, který nese název „Jiná rušení veřejného pořádku“  

v § 360 odst. 1 TZ, který zní:  

 

„(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.“197 

 

Odstavec druhý vymezuje institut actio libera in causa, který jsem rozebrala v předchozí 

kapitole. Pro trestný čin opilství je tedy podstatný první odstavec tohoto ustanovení. Druhý pak 

vyjadřuje vztah subsidiarity mezi trestným činem opilství a případy actio libera in causa.  

Trestný čin opilství je velice speciálním a specifickým trestným činem, a to v několika 

směrech.198Nejvíce specifická je subjektivní stránka tohoto deliktu, které se budu věnovat blíže  

v jedné z následujících kapitol, stejně jako ostatním typovým znakům.  

 

Trestný čin opilství je vlastně výjimkou z nepříčetnosti, která je upravena v ustanovení  

§ 26, jenž stanoví, že pokud osoba v nepříčetnosti spáchala trestný čin, není pak za tento čin 

trestně odpovědná. U trestného činu opilství je třeba spatřovat zavinění pouze ve vztahu  

k přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv k jednání v tomto stavu spáchaném, tedy k činu 

jinak trestnému (kvazideliktu). V tomto přivedení se do stavu nepříčetnosti spočívá i ono 

 
196 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 158 

197 § 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

198 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 871 
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ohrožení zájmu, který je chráněn trestním zákonem, to znamená, že co se klasifikace týče, mohli 

bychom trestný čin opilství zařadit mezi tzv. abstraktní ohrožovací delikty.199Podmínkou 

trestnosti však je, že v tomto stavu nepříčetnosti dojde ke spáchání činu jinak trestného. 

 

 

 

4.1. Objekt 

 

Objekt je obligatorním znakem skutkové podstaty každého trestného činu. Dle objektu 

můžeme mimo jiné stanovit charakter i stupeň společenské závažnosti každého skutku, díky 

kterému můžeme lépe odlišit trestný čin od ostatních forem protiprávního jednání, jako jsou 

například přestupky, tedy správní delikty. Většinou není explicitně vyjádřen přímo v zákoně a je 

třeba ho tedy dovozovat z výkladu. Objekt můžeme též definovat jako společenské vztahy, 

zájmy a hodnoty (jako příklad mohu uvést lidský život a zdraví, jakožto nejdůležitější hodnoty), 

které jsou chráněny trestním zákonem před jejich narušováním, jelikož jejich narušování je 

považováno za škodlivé pro společnost a je proto třeba je chránit.200Toto můžeme propojit  

i s funkcí ochrannou, což je jedna z hlavních funkcí trestního práva.  

 

Každý právní řád chrání skrze své trestní právo určité zájmy a hodnoty, které jsou  

pro společnost důležité. Trestní právo je nejpřísnější prostředek, který má stát k dispozici  

na ochranu společenských zájmů a hodnot, což znamená, že by mělo nastupovat až pokud nelze 

ochranu daných zájmů zajistit skrze mimotrestní prostředky. Trestní právo by mělo být až 

poslední instancí (ultima ratio), pokud nepostačují prostředky v rámci jiných právních odvětví.201 

Jinak řečeno, trestní odpovědnost pachatele (s trestněprávními důsledky) je možné uplatňovat 

pouze v takových případech, které jsou společensky škodlivé a u kterých není dostačující 

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.202 

 

Objekty můžeme rozdělit na obecný objekt, druhový objekt a individuální objekt. 

Obecný, neboli rodový objekt je vlastně souhrn nejdůležitějších vztahů, zájmů a hodnot, které 

trestní zákon chrání. V nejobecnější rovině tak shrnuje všechny zájmy, které je třeba chránit,  

 
199 Dolenský, A.: Opilství, Bulletin advokacie, 1992, číslo 6, str. 37 

200 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 166 

201 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 33 

202 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 166-167 
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a tím určuje rozsah potřebné právní úpravy v trestním zákoně. Druhový, neboli skupinový objekt 

je poté vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů jednotlivých trestných činů. 

Jsou to tedy jakési příbuzné chráněné zájmy, které patří do jedné skupiny. Objekt individuální je 

jednotlivý zájem, který je chráněn konkrétním ustanovením ve zvláštní části trestního zákona.203 

 

Objekt je i základním hlediskem pro systematiku zvláštní části trestního zákoníku.204Již 

ze systematického zařazení trestného činu opilství mezi trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných je patrné, že hlavním objektem, tedy chráněným zájmem, je zde veřejný pořádek jako 

takový a též ochrana společnosti před nebezpečím, které obecně představují osoby, jež se 

zaviněně přivedou do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu páchají činnost, která by jinak byla 

považovaná za trestnou, tedy pro společnost škodlivou. Nepředvídatelnost jednání takovýchto 

osob a především fakt, že osoby v tomto stavu většinou nedokáží ovládat své jednání nebo 

vnímat jeho protiprávnost, vedlo zákonodárce k tomu, že pojal potřebu chránit společnost  

před takovýmto druhem jednání. Jelikož nepříčetnost jako taková vylučuje dle § 26 TZ trestní 

odpovědnost pachatele, byl by pak pachatel za jednání, které v opilství spáchal, beztrestný,  

a proto tedy zakotvil trestný čin opilství do trestního zákona.205 

 

To znamená, že hlavním cílem zákonodárce je vlastně chránit společnost především  

před přivedením se do stavu nepříčetnosti vzhledem k tomu, že v tomto stavu se nedá předvídat 

pachatelovo chování a jen stěží se dá toto chování ovládat, a proto v tom spatřuje zákonodárce 

takovou nebezpečnost. To je možné vyjádřit i tak, že zákonodárce považuje za důležité chránit 

společnost před nebezpečím, které plyne z opojených osob.206Pojetí trestného činu opilství  

dle ustanovení § 360 je možné vyjádřit jako abstraktně ohrožovací.207 

 

Trestný čin opilství se nachází v trestní zákoníku ve zvláštní části, konkrétně v hlavě 

desáté s názvem „Trestné činy proti veřejnému pořádku ve věcech veřejných“, v díle šestém, 

který se nazývá „Jiná rušení veřejného pořádku“, což potvrzuje již zmíněný chráněný zájem, 

který je tímto trestným činem chráněn.208Vzhledem k tomu, že se u trestného činu opilství jedná 

vlastně o dvě jednání, tedy o přivádění se do stavu nepříčetnosti a následné jednání v této 

 
203 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 168-171 

204 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 168-171 

205 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku. 4 dostupný na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

206 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 872 

207 Ibid 

208 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 150 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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nepříčetnosti spáchané, dalo by se říci, že sekundárním objektem by mohl být ten chráněný 

zájem, který byl pachatelem v nepříčetnosti narušen či ohrožen.209 

 

 

4.2. Objektivní stránka 

 

Dalším obligatorním znakem skutkové podstaty je objektivní stránka trestného činu.  

Ta vlastně charakterizuje způsob spáchání trestného činu a také jeho následky. Tím se dají  

od sebe jednotlivé trestné činy od sebe navzájem odlišit. Znaky, které musí vždy být v každé 

skutkové podstatě (tedy obligatorní) v rámci objektivní stránky, jsou jednání, následek trestného 

činu a příčinný vztah mezi tímto jednáním a daným následkem (tedy kauzální nexus).210 

 

Mezi fakultativní znaky, tedy takové, které nemusí být ve všech skutkových podstatách 

obsaženy, patří místo a čas jednání, jeho účinek, hmotný předmět útoku, použitý prostředek  

ke spáchání trestného činu a další.211Pokud by u trestného činu chyběl některý z obligatorních 

znaků objektivní stránky trestného činu, znamenalo by to, že nebyla naplněna objektivní stránka 

trestného činu a tím pádem nemohla být naplněna ani skutková podstata trestného činu, což má 

za následek to, že nenastane trestní odpovědnost. To znamená, že pokud chybí povinné znaky 

objektivní stránky trestného činu, je pachatel beztrestný.212 

 

4.2.1. Jednání pachatele 

 

Jednání ve smyslu trestního práva je vnímáno jako projev vůle ve vnějším světě.  

Vnitřní složkou jednání je vůle, která řídí pohyb nebo zdržení se pohybu.213Vnějším projevem 

jednání je poté projevení vůle. To znamená, že vůle, jakožto vnitřní složka, a její projev, coby 

vnější složka, dohromady tvoří jednání. Je to vlastně jednota psychické a fyzické stránky 

jednání.214V trestním právu tento pojem zahrnuje pouze vůlí pachatele ovládané či ovladatelné 

chování.215 Pokud tedy jedna ze složek, ať už vůle nebo její projev, chybí, nemůže se v trestním 

 
209 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

210 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 175 

211 Ibid 

212 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 175 

213 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 176 

214 Ibid 

215 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 176 
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právu hovořit o jednání. To znamená, že pokud je nějaký pohyb vynucen vnější silou, nemůže se 

jednat o jednání, jelikož zde chybí vůle. Pokud tedy dojde například k tomu, že je pachateli 

návyková látka podána násilím, či dokonce bez jeho vědomí, nemůže se jednat o jednání. Stejně 

tak za jednání nelze považovat reflexní pohyby, pohyby v bezvědomí, pohyb vyvolané křečí atd. 

Pokud by chyběla fyzická stránka jednání, tedy projevení vůle, jako například myšlenka, též by 

se nemohlo jednat o jednání.216Jednat může i osoba nepříčetná a i dítě, ale trestní odpovědnost  

u těchto osob nenastane pro nedostatek příčetnosti nebo věku, tedy obecných znaků trestného 

činu.217Jednání lze provést jak konáním (komisivní trestné činy), tak i opomenutím (omisivní 

trestné činy).218Co se týče trestného činu opilství, skládá se ze dvou jednání neboli za dvou fází. 

Za první jednání lze považovat to, že se pachatel úmyslně či z nedbalosti (tedy zaviněně) přivede 

do stavu nepříčetnosti tím, že požije nebo si aplikuje návykovou látku (actio praecedens).  

 

Pod požitím či aplikací návykové látky si lze představit v podstatě jakýkoliv způsob, 

kterým si pachatel vpraví onu návykovou látku do svého těla, která následně v jeho těle začne 

působit a tím způsobí danou nepříčetnost.219Druhým jednáním je následné (tedy ve stavu 

nepříčetnosti) spáchání nějakého kvazideliktu neboli činu jinak trestného, za který by byl 

pachatel plně trestně odpovědný, nebýt jeho nepříčetnosti (actio subsequens).To znamená,  

že trestný čin opilství je spáchán ve „dvou fázích“.220Musí tedy dojít k absolutnímu vymizení 

jedné ze schopností (rozpoznávací či ovládací), tedy k nepříčetnosti. U trestného činu opilství 

nepostačuje zmenšená příčetnost dle § 27 TZ, u ní je pachatel plně trestně odpovědný za trestný 

čin, který spáchal, viz výše. 

 

4.2.1.1. Požití a aplikace návykové látky 

 

V původní právní úpravě v § 201a, který zněl: 

 

„(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede…“221 

 

 
216 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 176 

217 Ibid 

218 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 177 

219 Teryngel, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“, Bulletin advokacie, 1992, číslo 3, str. 26-28 

220 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 873 

221 Zákon ze dne 12. července 1950 č. 86/1950 Sb., Trestní zákon ve znění zákonů č. 63/1956 Sb. a č. 68/1957 Sb, §186 
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byla formulace „nebo jinak přivede“, což bylo terčem kritiky mezi odborníky pro neurčitost  

a širokost daného pojmu. V platné právní úpravě již tato formulace není a došlo tedy k vypuštění 

pojmu „nebo jinak přivede“ z dané definice. To může představovat problém například v případě, 

že by se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti tím, že by vysadil léky, jež mu předepsal lékař  

k užívaní.222To by znamenalo, že by takový pachatel nemohl být odpovědný za trestný čin 

opilství, jelikož by toto jednání nenaplňovalo skutkovou podstatu trestného činu opilství, ale byl 

by odpovědný dle institutu actio libera in causa, který jsem rozebrala výše.  

 

Je více případů, jak se člověk může zaviněně dostat do stavu nepříčetnosti bez aplikace či požití 

návykové látky. Jako další příklad mohu uvést diabetika, který nedodržuje životosprávu, kterou 

mu doporučil lékař, a nevhodnými potravinami si způsobí nepříčetnost.223Z toho vyplývá,  

že pro naplnění skutkové podstaty je možné přivedení se do stavu nepříčetnosti pouze požitím  

či aplikací návykové látky nikoliv jinak. Jak jsem již zmínila výše, existuje mnoho způsobů,  

jak do těla vpravit návykovou látku. Co se týče požití návykové látky, je poměrně jednoduchý 

výklad, jakými způsoby to lze provést. Návykovou látku lze do organismu dostat perorálně, tedy 

ústy, a to žvýkáním či polykáním.224K tomu dochází například u požití alkoholu nebo drog,  

jako je například extáze. U aplikace návykové látky je však výklad o něco těžší, jelikož je mnoho 

dalších způsobů, jakými lze do organismu vpravit návykovou látku jinak, než perorálně. Může se 

jednat například o vstříknutí návykové látky pomocí injekce. Dále bych zmínila čichání, šňupání 

(absorbování skrze nosní sliznici je typické pro drogy jako je kokain), kouření (například 

marihuany) či inhalaci, anální podání (pomocí čípků), či vstřebání návykové látky skrze pokožku 

(koupele či obklady).225 

 

4.2.2. Definice návykové látky 

 

Poprvé byl pojem návyková látka použit v zákoně č. 175/1990 Sb. Nyní je pojem 

návyková látka vymezený v § 130 TZ, který zní:  

 

 
222 CÍSAŘOVÁ, D.: Několik úvah nad § 201a trestního zákona. In: Bulletin advokacie, 1992, 5, s. 18 

223 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 27. 

224 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. s. 268 

225 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. s. 268 
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„Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti 

nebo sociální chování.“226 

 

Tato obecná definice není úplně zdařilá, jelikož formulace „ostatní látky“ je velice 

široká, neurčitá a zavádějící, protože není úplně jasné, co vše je možné do dané definice 

zahrnout. Vzhledem k demonstrativnímu výčtu je totiž možné pod tuto definici zahrnout velké 

množství látek, což může vyvolávat nejasnosti a pochybnosti, jelikož návykových látek je celá 

řada a mnoho z nich je na trhu volně k dostání.227Co je poněkud zvláštní, je označení 

„návyková“, tedy, že daná látka způsobuje návyk, což ale není pravidlem ve všech případech.  

 

Látka totiž vůbec vyvolat návyk nemusí, jelikož to není jejím pojmovým znakem.228  

To, co je důležité, je, že daná látka musí ovlivní negativním způsobem psychiku člověka, či jeho 

ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, to jsou zákonné znaky.229Co je však mnohem větší 

problém, než dané označení, je fakt, že je tento pojem upraven hned několika různými zákony,  

a to rozdílným způsobem. Například zákon č. 167/1998Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů je návyková látka definována v § 2 písm. a), který zní:  

 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí návykovými látkami omamné látky a psychotropní 

látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek.“230 

 

Toto ustanovení odkazuje na nařízení vlády č. 463/2013 Sb., nařízení vlády  

o seznamech návykových látek. V těchto přílohách jsou rozepsané jednotlivé látky, které jsou 

považovány za návykové látky. Další zákon, který uvádí definici návykové látky, je zákon  

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to v § 19, který zní:  

 

„návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti 

nebo sociální chování.“231 

 
226 § 130 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

227 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 208 

228 Ibid 

229 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 27 

230 § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

231 § 19 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
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To, že je tolik definic návykové látky, považuji za narušení právní jistoty a myslím si, 

že by měla být právní úprava návykové látky sjednocená, aby nebylo možné daný pojem 

vykládat různě. Jak již bylo zmíněno výše, pojem návyková látka není úplně dobře zvoleným 

pojmem pro tuto definici, nicméně poukazuje na největší nebezpečnost, kterou dané látky 

vyvolávají při dlouhodobém používání (u každé látky je to různé), a tou je závislost. Tyto látky 

totiž vyvolávají návyk, který vede následně k závislosti fyzické či psychické, která působí škody 

nejen jejich uživatelům, ale i celé společnosti. Nyní bych se na některé z nich podívala blíže.  

 

Za alkoholický nápoj považuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. Omamné  

a psychotropní látky jsou látky, u nichž vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických 

změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu 

užívá, a jsou uvedeny v seznamech těchto látek (na tyto seznamy odkazuje zákon  

č. 167/1998 Sb.). Za drogu je dle stanoviska Světové zdravotnické organizace z roku 1969 

považována jakákoliv látka, která, je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu, či 

více jeho funkcí. Ovšem toto je velice široké pojetí, proto se vychází spíše z mezinárodně 

přijatých seznamů omamných a psychotropních látek (zákon č. 167/1998 Sb.). Co se týče 

závislosti, drogová závislost je psychický a někdy též fyzický stav, který vyplývá ze vzájemného 

působení mezi drogou a živým organismem, pro které jsou typické změny chování a další 

reakce, které zahrnují nutkání neustále či pravidelně drogu brát, a to právě pro její psychické 

účinky. Fyzická závislost je stav organismu, který vznikl většinou dlouhodobým užíváním 

drogy. Jedná se vlastně o stav chronické otravy organismu. Droga se stala součástí jeho 

organismu a organismus tak začíná drogu potřebovat. Pokud si závislý danou drogu nevezme, 

dostaví se abstinenční příznaky. Psychická závislost je duševní stav, který vzniká užíváním 

drogy a projevuje se různým stupněm potřeby danou drogu užívat.232 

 

 Za nejběžnější návykovou látku lze považovat alkohol. Možná i proto, že je na našem 

trhu volně dostupný a legální a jediné omezení, které se na jeho koupi vztahuje, je věková 

hranice 18 let. Česká republika ve spotřebě alkoholu navíc zaujímá přední příčky žebříčku 

v porovnání s ostatními státy světa. Alkohol ve vyšší míře a v časté konzumaci může mít velice 

negativní následky, a to nejen na psychickou, ale i na fyzickou stránku člověka. Tělo se  

 
232 NOVOTNÝ, Oto., ZAPLETAL, Josef a kol., Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004.s. 352-377 
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s alkoholem velice těžko srovnává a jeho rozklad je pro většinu orgánů velice náročný.  

Při dlouhodobé intoxikaci alkoholem již dochází k trvalé poruše různých orgánů a degradaci 

osobnosti. Negativní působení alkoholu na chování člověka se často dostává až do fáze, kdy již 

překračuje společenskou hranici tolerance a přivádí člověka až k trestné činnosti, a to dost často  

i úmyslného charakteru. Zejména pak dochází k násilným a mravnostním trestným činům. 

Alkohol je významným kriminogenním faktorem, především u násilné kriminality a některých 

sexuálních trestných činů. Dost závažným se stává alkohol i v dopravě. Alkohol má poměrně 

vysoký podíl na dopravních nehodách a bývá jejich častou příčinou. V důsledku takových 

dopravních nehod přichází mnoho lidí o život nebo jsou zraněni. Osoby závislé na alkoholu jsou 

pro společnost opravdu nebezpečné, jelikož u nich dochází k narušení společenských vztahů  

a k závažným poruchám zdraví.  

 

Alkoholismus je proto velice problematický, a již dlouho se proti němu vede boj. Soudy 

v ČR proto ukládají takovým pachatelům i ochranné léčení.233Důležitá je i jistá prevence. Pokud 

jde o metody prevence, existuje celá řada zkušeností z mnoha vyspělých zemí. Strategie v oblasti 

primární prevence spočívá především v omezování nabídky alkoholu. Tedy například zvýšit 

prodejní cenu alkoholických nápojů či spotřební daň. Dále by bylo možné zvýšit zákonem 

stanovenou věkovou hranici z 18 na 20 let. Zpřísnění státní kontroly nad prodejem alkoholu, 

tedy například zavedení licence pro prodej. Tato strategie též počítá ve snižováním poptávky, 

čehož lze dosáhnout například omezením reklam na alkoholické nápoje, rozvíjení výchovy dětí  

a mládeže v této oblasti atd. Co se týče sekundární a terciální prevence, bude třeba zavádět 

diferencované formy prevence zaměřené k rizikovým skupinám, jako jsou ženy a mládež,  

ale i k jednotlivcům.234Pokud by došlo ke snížení alkoholismu, velice pravděpodobně by došlo  

i ke snížení páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek a tím ke snížení trestné 

činnosti jako takové. Samozřejmě k intoxikaci dochází i jinými látkami, než pouze alkoholem, 

ale alkohol patří u nás mezi ty nejčastější. 

 

 

 

 
233 NOVOTNÝ, Oto., ZAPLETAL, Josef a kol., Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004.s. 352-377 

234 Ibid 
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4.2.3. Čin jinak trestný 

 

Objektivní obligatorní podmínkou trestnosti je, že se pachatel, který se přivedl do stavu 

nepříčetnosti, dopustí takového jednání, které má jinak znaky trestného činu neboli 

kvazideliktu.235To, že se pachatel svým prvním jednáním přivede do stavu nepříčetnosti, by 

samo o sobě k tomu, aby byl trestně odpovědný, nepostačovalo, protože přivedení se do stavu 

nepříčetnosti není jako takové trestné. Je tedy zapotřebí, aby v tomto stavu pachatel spáchal čin, 

který by jinak měl znaky trestného činu, pokud by byl pachatel příčetný. Tedy, aby daný 

pachatel, který se přivedl do stavu nepříčetnosti, následně naplnil skutkovou podstatu některého 

trestného činu. To znamená, že následně pachatel svým druhým jednáním spáchá čin, který je 

vymezen trestním zákonem jako trestný. Jinými slovy, pokud je čin spáchaný v nepříčetnosti, 

nemá všechny znaky trestného činu, jelikož příčetnost patří mezi obecné znaky spolu s věkem  

a případně u mladistvých s rozumovou a mravní vyspělostí.236 

 

Z toho vyplývá, že zde chybí příčetnost pachatele a také jeho zavinění, jelikož to se 

vztahuje v tomto případě pouze na přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv na čin v tomto 

stavu spáchaný (je zde pouze jakési kvazizavinění, na něž nahlížíme spíše podle objektivního 

průběhu kvazideliktu), podle něhož určujeme, zda bylo zavinění spíše „kvaziúmyslné“ nebo 

„kvazinedbalostní“. To je typické především u trestných činů proti životu a zdraví, což má v naší 

platné právní úpravě poměrně významný dosah z hlediska možné sankce i z hlediska možného 

procesního postupu).237To má tak velký význam především proto, aby se posoudilo, o jaký 

trestný čin by se jinak jednalo, například pokud dojde k úmrtí osoby, proti níž směřoval útok 

nepříčetného pachatele, zda by se jednalo o vraždu, nebo o ublížení na zdraví s následkem smrti. 

Je však asi problematické stanovit psychický vztah pachatele (zavinění), který je nepříčetný. 

Proto, že čin v nepříčetnosti spáchaný, nemá všechny potřebné znaky trestného činu, jak jsem 

nastínila výše, nese takový čin označení jinak trestný, jelikož by jinak trestný takový čin byl, 

pokud by mu nechyběly podstatné znaky trestného činu, jimiž je jak příčetnost,  

tak zavinění.238Tímto činem jinak trestným (tedy kvazideliktem) může být prakticky jakýkoliv 

čin ze zvláštní části trestního zákona, a to i ohrožovací a pachatel může spáchat všechna 

vývojová stádia takového trestného činu od pokusu až po dokonaný trestný čin. Může tedy dojít  

 
235 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 874 

236 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 134-135 

237 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 874 

238 Ibid 
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i pouze k pokusu anebo k účastenství, jako například k pomoci. Příprava k trestnému činu 

zpravidla vzhledem k povaze věci nepřipadá v úvahu.239 

 

Co je důležité, že takový kvazidelikt musí jinak vykazovat všechny ostatní znaky 

některého trestného činu, který je v trestním zákoně zakotvený, tedy například, že se nesmí 

jednat pouze o přestupek či jiný správní delikt dle správního práva. Je však jasné, že některé 

trestné činy bývají kvazideliktem častěji než ostatní a některé vlastně pro svoji povahu téměř 

nikdy. Jako příklad mohu uvést trestné činy, jejichž spáchání vyžaduje zvláštní soustředěnou 

pozornost a komplikovaná jednání, jako jsou například trestné činy z oblasti počítačové 

kriminality.  

 

Z povahy věci je poměrně náročné takové trestné činy páchat a vyžaduje to určité 

schopnosti, které se úplně neslučují se stavem nepříčetnosti. Je tedy třeba vždy individuálního 

posouzení každého takového trestného činu. Existují však v trestním zákoně i takové trestné 

činy, které není možné jako kvazidelikt spáchat. Budou to takové činy, kde zneužití návykové 

látky je znakem skutkové podstaty daného trestného činu, což je například v případě trestného 

činu vyhýbání se výkonu služby dle § 384 odst. 1 a vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo 

jiné služby dle § 388 odst. 1, pouze však u těchto uvedených alternativ, tedy u zneužití návykové 

látky.240K tomu, aby pachatel mohl být odpovědný za trestný čin opilství, je potřeba, aby došlo  

k následku, který zapříčiní právě stav nepříčetnosti a který ohrozí či poruší některý chráněný 

zájem.241Kvazidelikt lze spáchat jak konáním, tak opomenutím. Vždy je třeba příčinné 

souvislosti mezi jednáním a následkem.242Těmto pojmům se budu věnovat v následujících 

podkapitolách. 

 

 

4.2.4. Následek 

 

Dalším obligatorním znakem objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu je 

následek (pro společnost škodlivý). Následek je vlastně porušení či ohrožení zákonem 

chráněných hodnot a zájmů, tedy individuálního objektu trestného činu. Jak již bylo zmíněno 

 
239 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 874 

240 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 875 

241 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 32–33. 

242 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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výše, primárním objektem je u trestného činu opilství veřejný pořádek, tedy následkem jednání 

pachatele by mělo být jeho porušení či ohrožení. Toto porušení či ohrožení je způsobeno 

jednáním pachatele, které charakterizuje trestný čin. Jako příklad mohu uvést trestný čin  

dle § 171, tedy omezování osobní svobody, kde je toto omezení následkem porušení svobody 

pohybu. I u následku je možné rozlišovat následek hlavní a sekundární.243U některých trestných 

činů je následkem jednání pachatele porucha, jako například u § 146 ublížení na zdraví,  

a u některých je takovým následkem samo ohrožení některého ze zájmů chráněných trestním 

zákonem.  

 

To znamená, že u některých trestných činů zákonodárce považuje chráněný zájem za tak 

důležitý, že postihuje i pouhé ohrožení takového zájmu, tedy i to, že porucha v takový případ 

hrozila. Příkladem může být trestný čin obecného ohrožení dle § 272 odst. 1, kde je následkem 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví pro lidi, nebo nebezpečí škody velkého rozsahu  

na cizím majetku.244Z toho vyplývá, že můžeme trestné činy dělit na poruchové a ohrožovací. 

Pokud tedy k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů postačí pouhé ohrožení 

chráněného zájmu, není pak vyžadováno, aby došlo k dokonání trestného činu, tedy  

aby na daném objektu nastala porucha. Pokud naopak skutková podstata vyžaduje přímo 

porušení daného objektu, samotné ohrožení nepostačuje k dokonání takového trestného činu.245 

 

Podle tohoto dělení by bylo možné zařadit trestný čin opilství mezi trestné činy 

ohrožovací, konkrétně spíše abstraktně ohrožovací, na čemž se ale neshodnou všichni odborníci, 

a na toto téma se tak vedou spory.246Důvodem tohoto zařazení je především to, že dané ohrožení 

spočívá právě v onom přivedení se do stavu nepříčetnosti, přičemž trestní odpovědnost pachatele 

následuje  až pokud v tomto stavu spáchá čin jinak trestný (kvazidelikt), což znamená, že čin 

jinak trestný je zde objektivní podmínkou trestnosti.247Právě v onom přivedení se do stavu 

nepříčetnosti je spatřována nebezpečnost pro společnost, vzhledem k nepředvídatelnosti  

a neovladatelnosti jednání pachatele v takovém stavu. Je to vlastně i příčina, proč došlo  

ke spáchání kvazideliktu. Tudíž pokud by byl pachatel příčetný, nejspíše by takový trestný čin 

vůbec nespáchal. Proto je třeba zavinění, tedy vnitřní psychický vztah pachatele, vztahovat právě 

k tomuto prvnímu jednání, ze kterého je trestný čin opilství složen, tedy k aplikaci či požití 

 
243 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 184 

244 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 184 

245 Ibid 

246 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 37 

247 TERYNGEL, J.: Návrat k “Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3 s. 28 
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návykové látky, která následně způsobí nepříčetnost. Zavinění u kvazideliktu u trestného činu 

opilství, a tím pádem i u jeho následku, chybí. To znamená, že smyslem trestného činu opilství je 

odradit pachatele, aby se do stavu nepříčetnosti vůbec přivedl.248Tedy následek je vlastně již 

samo ohrožení spočívající v přivedení se do stavu nepříčetnosti.  

 

Existují ovšem i argumenty proti tomuto tvrzení, jejichž zastánci tvrdí, že by měl trestný 

čin opilství spadat spíše do kategorie trestných činů konkrétně ohrožovacích, jelikož 

„pachatelovo zavinění se vztahuje i na to, že vyvolá určité konkrétní nebezpečí, tedy,  

že nebezpečí v daném případě skutečně vznikne. Nestačí abstraktní nebezpečí, že u nepříčetných 

osob pod vlivem návykových látek je pravděpodobnost spáchání protiprávního činu vyšší, než  

u osob příčetných. Stát tak nemůže trestat pouhé přivedení se do stavu nepříčetnosti. Ohrožení se 

tak vztahuje k předvídatelnosti určitého konkrétního kvazideliktu.“249Těchto zastánců však není 

moc. I já se spíše přikláním k prvnímu názoru, tedy že trestný čin opilství spadá mezi abstraktní 

ohrožovací delikty, tedy, že k ohrožení chráněného zájmu dochází již přivedením se do stavu 

nepříčetnosti. Ke kvazideliktu musí dojít proto, aby pachatel mohl být za čin jinak trestný trestně 

odpovědný. Je třeba na pachatele působit preventivně, aby nedocházelo k přivedení se do stavu 

nepříčetnosti, jelikož právě v tomto stavu je vyšší pravděpodobnost, že ke spáchání trestného 

činu vzhledem k narušené schopnosti rozpoznávací či ovládací dojde.  

 

Jak tomu většinou bývá, obě zmíněné teorie mají svoje nedostatky. Teorii, která se 

přiklání k abstraktnímu pojetí ohrožovacího deliktu, lze vytknou to, že u trestného činu opilství 

není dostačující pouze přivedení se do stavu nepříčetnosti, tedy ono první jednání tak, jak tomu 

je u ostatních abstraktně ohrožovacích deliktů. Vždy musí dojít i ke spáchání kvazideliktu,  

aby vznikla trestní odpovědnost. Naopak teorii, která zastává názor, že trestný čin opilství spadá 

do kategorie trestných činů konkrétně ohrožovacích, můžeme vytýkat to, že pokud by platila 

jejich teorie, byl by problém rozlišovat trestný čin opilství od institutu actio libera in causa.  

To znamená, že by se vždy musel zkoumat psychický stav pachatele k danému (konkrétnímu) 

kvazideliktu, tedy že by se jednalo vždy o konkrétní kvazidelikt, o kterém by pachatel měl nebo 

mohl vědět, že může nastat.250Třetí skupinou jsou teoretici, kteří se snaží najít pravdu někde 

uprostřed a proto tvrdí, že trestný čin opilství je vlastně spíše ohrožovací delikt „sui generis“.251 

 
248 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 36-37 

249 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku. 4 dostupný na https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

250 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 33. 

251 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 33-35 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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Tito nachází kompromis mezi dvěma výše uvedenými názory. Mají zato, že zavinění 

pachatele se sice vztahuje i na pachatelem spáchaný kvazidelikt, ale říkají, že není zapotřebí,  

aby pachatel již měl zkušenost s tím, že v případech, kdy se nachází ve stavu nepříčetnosti, je 

potencionálně nebezpečný, respektive nějaké nebezpečí od něho v tomto stavu hrozí. To tedy 

znamená, že dle této teorie by si měl každý být vědom toho, že ve stavu nepříčetnosti může 

jednat nebezpečně, aniž by s tím nutně musel mít osobní zkušenost. Tedy, že pachatel má mít 

povědomí o tom, jaké hrozí nebezpečí obecně ve stavu nepříčetnosti způsobené návykovou 

látkou, nikoliv o své vlastní zkušenosti.252Můžeme říci s jistotou, že tento trestný čin je  

ve spoustě ohledech specifický a je na něm spousta zajímavostí ale i nejasností. 

 

4.2.5. Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem 

 

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus, jak je též jinak příčinná souvislost označována, 

je dalším obligatorním znakem objektivní stránky skutkové podstaty každého trestného činu. 

Když říkám příčinná souvislost, myslím tím souvislost mezi pachatelovým jednáním  

a následkem trestného činu. To znamená, že trestní odpovědnost podmiňuje i to, zda dané 

jednání způsobilo daný následek. Pachatel je tedy trestně odpovědný pouze za předpokladu,  

že svým jednáním skutečně způsobil následek.253To lze interpretovat i tak, že dané jednání 

pachatele přímo zapříčinilo vznik následku.  Nebýt tohoto jednání, následek by nenastal.  

 

Musí zde být i příčinný vtah mezi jednáním a účinkem.254Účinek je změna na hmotném 

předmětu útoku, což je fakultativní znak skutkové podstaty trestného činu. Jako příklad 

hmotného předmětu útoku může být zlomené žebro. Rozdíl mezi následkem a účinkem je,  

že následek se vztahuje k objektu trestného činu a účinek se vztahuje k hmotnému předmětu 

útoku.255Pachatel by nemohl být trestně odpovědný, pokud by nebyla mezi jednáním  

a následkem zaviněná souvislost. To znamená, že tento vztah mezi jednáním a následkem musí 

být zaviněný. U trestného činu opilství lze spatřovat příčinný vztah mezi požitím či aplikací 

návykové látky a následným přivedením se do stavu nepříčetnosti, kdy následkem, jak jsem 

 
252 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 34 

253 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 189 

254 Ibid 

255 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 185 
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zmínila výše, je ohrožení veřejného pořádku. Následně musí však dojít ke spáchání činu jinak 

trestného, čímž musí být ohrožen nějaký konkrétní zákonem chráněný zájem.256Co je ještě 

důležité zmínit, je, že u trestného činu opilství není mezi pachatelovým stavem nepříčetnosti  

a jeho následným jednáním v tomto stavu spáchaném, zavinění. Zavinění se vztahuje pouze  

na ono přivedení se do stavu nepříčetnosti.257 

 

4.3. Subjekt 

 

Dalším znakem skutkové podstaty trestného činu je subjekt, což je vlastně pachatel 

trestného činu. Obecně je takovým pachatelem osoba fyzická nebo právnická, která spáchala 

trestný čin. Pokud tento pojem ale zúžíme, je pachatel pouze trestně odpovědná osoba, která 

svým jednáním naplnila všechny znaky trestného činu.258Trestně odpovědnou může být jak 

fyzická, tak právnická osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin.259Pojem „bezprostředně“ 

v uvedené definici znamená, že pachatelem je i osoba, která na páchání trestného činu měla 

účastníka, tedy například pomocníka.260Přesná definice pachatele je obsažená v § 22 odst. 1 TZ, 

který zní:  

 

„(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty 

trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“261Dále se s pojmem pachatel 

setkáváme i v § 113 TZ, který zní:  

 

 

„Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco 

jiného, i spolupachatel a účastník.“262 

 

Zmínila jsem, že pachatelem může být i právnická osoba, ale u té odpovědnost za trestný 

čin opilství nepřipadá v úvahu, a proto se podíváme na kritéria trestní odpovědnosti u osob 

fyzických. Aby byla fyzická osoba trestně odpovědná, je zapotřebí, aby byly splněné některé 

 
256 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

257 Ibid 

258 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 196 

259 Ibid 

260 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 197 

261 § 22 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 

262 § 113 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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obecné podmínky, a to věk (pachatelem trestného činu mohou být osoby, které jsou schopné nést 

důsledky trestní odpovědnosti; trestní zákon stanoví, že sociální zralost, která podmiňuje trestní 

odpovědnost, nastává dovršením patnáctého roku věku viz § 25 TZ.)263, příčetnost (rozebraná 

podrobně výše), u mladistvých pachatelů rozumová a mravní vyspělost a podle okolností zvláštní 

znaky, jako například konkrétní subjekt (definován v § 114 TZ), speciální subjekt (definován  

v § 114 TZ) či vlastnoruční delikt.264První dvě podmínky musí být splněné vždy a současně, 

zatímco zbylé dvě jen podle okolností případu.265 

 

Dle okruhu subjektů, které se mohou trestného činu dopustit, dělíme trestné činy  

na obecné, zvláštní a vlastnoruční.266Obecné trestné činy jsou takové, u kterých může být 

pachatelem kdokoliv, kdo naplní skutkovou podstatu trestného činu. U zvláštních trestných činů 

se vyžaduje, aby pachatel měl nějakou zvláštní vlastnost, způsobilost či postavení, to znamená, 

že pachatel musí mít postavení  tzv. konkrétního či speciálního subjektu, například postavení 

úřední osoby.267Vlastnoruční delikty jsou takové, které vyžadují, aby pachatel jednal 

vlastnoručně, což znamená, že je zde požadavek na to, aby pachatel spáchal trestný čin osobně, 

tedy svým tělem.268Trestný čin opilství je typickým příkladem vlastnoručního deliktu, jelikož jej 

může spáchat kdokoliv, kdo splňuje obecné podmínky, ale zároveň to musí udělat sám osobně.269 

 

Jako další příklad mohu uvést například soulož mezi příbuznými dle § 188, křivou 

výpověď a nepravdivý znalecký posudek dle § 346. U těchto trestných činů je vyloučeno 

nepřímé pachatelství prostřednictvím tzv. „živého nástroje“ a spolupachatelství.270To tedy 

znamená, že trestný čin opilství může spáchat pachatel pouze sám tím, že sám sebe přivede  

do stavu nepříčetnosti, a v tomto stavu následně spáchá kvazidelikt. Tedy není možné 

spolupachatelství ve formě rozdělení úloh a není možné ani nepřímé pachatelství u trestného 

činu opilství.271 

 

 
263 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 211 

264 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 198 

265 Ibid 

266 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 147 

267 Ibid 

268 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 148 

269 Langer, P.: Trestný čin opilství (1. Část), Bulletin advokacie, 2005, číslo 2, str. 58 

270 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 148 

271 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 875 
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Co však možné je, je nepřímé pachatelství u jiného trestného činu tím, že někdo využije 

nepříčetné osoby jakožto „živého nástroje“, a to buď tím, že ho sám pomocí návykové látky 

přivede do stavu nepříčetnosti s cílem (úmyslem) ho následně využít ke spáchání trestného činu, 

nebo nepříčetnosti (opilství či opojení) toho, který si ji předtím způsobil sám, pouze zneužije  

ke spáchání onoho trestného činu.272Pokud by došlo k využití nepříčetné osoby jakožto „živého 

nástroje“ ke spáchání trestného činu, byl by čin posuzován jako nepřímé pachatelství ve vztahu 

ke kvazideliktu, který osoba nepříčetná spáchala, ne tedy k opilství jako takovému.  

 

Jestliže před přivedením do stavu nepříčetnosti jinou osobou není u této osoby úmysl 

následně použít nepříčetného jako živý nástroj ke spáchání trestného činu, nemůže taková osoba 

nést jakoukoliv trestní odpovědnost na činu jinak trestném, kterého se následně pachatel 

dopustil, jelikož to, že někdo někoho přivede do stavu nepříčetnosti, samo o sobě není trestné,  

a to ani dojde-li následně ke spáchání kvazideliktu.273Jednou ze základních zásad trestního práva 

je zásada individuální odpovědnosti fyzických osob za spáchaný trestný čin. S touto zásadou 

souvisí i zásada odpovědnosti za zavinění. 

 

4.4. Subjektivní stránka 

 

Posledním obligatorním znakem skutkové podstaty je subjektivní stránka trestného činu. 

Tato subjektivní stránka obsahuje soubor různých znaků, které charakterizují psychiku pachatele 

ve vztahu k trestnému činu.274Subjektivní stránka trestného činu má jediný obligatorní znak,  

a tím je zavinění. Zavinění může mít formu úmyslu, či nedbalosti. Je vždy nezbytné, aby mohla 

být naplněna skutková podstata jakéhokoliv trestného činu. Zavinění je vlastně vnitřní psychický 

vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin, ať již vytvořeným pachatelem, 

nebo objektivně existujícím bez jeho přičinění již v době činu (například osoba mladší patnácti 

let při pohlavním zneužívání, či cizí věc při krádeži atd.).275Jak jsem již zmínila výše, jednou  

ze základních zásad trestního práva je zásada odpovědnosti za zavinění (nullum crimen sine 

culpa). Další zásada trestního práva je zásada individuální odpovědnosti. Objektivní 

odpovědnost i odpovědnost kolektivní je tedy naprosto vyloučena.276 

 

 
272 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 875 

273 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 875 

274 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 218 

275 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 219 

276 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 218 
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Pokud tedy není u daného pachatele ve vztahu k trestnému činu zavinění, nezakládá to  

u takového pachatele trestní odpovědnost. Fakultativními znaky v rámci subjektivní stránky 

trestného činu mohou být i pohnutka (motiv), či cíl (záměr).277Tyto se však nemusí vyskytovat  

u každého trestného činu, ale pokud to vyžaduje skutková podstata, jako například u trestného 

činu vraždy spáchané na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 

přesvědčení, vyznání, nebo proto, že je bez vyznání (§143 odst. 3 písm. g TZ), musí daný čin být 

spáchán pod určitou pohnutkou či záměrem, aby byla naplněna subjektivní stránka daného 

trestného činu a tím i skutková podstata trestného činu.278 

 

Zavinění má dvě složky, a to složku vědění, tedy intelektuální nebo představovou složku, 

a složku volní, která vyjadřuje různý stupeň zaměření pachatele k porušení nebo ohrožení 

zákonem chráněného zájmu.279Vědění zahrnuje vnímání, tedy odraz předmětů a jevů pomocí 

smyslových orgánů, a představu předmětů a jevů, které sice pachatel nemůže v daný okamžik 

vnímat, ale vnímal je dříve nebo k nim došel úsudkem na základě zkušeností a znalostí.  

To znamená, že se vyžaduje, aby si pachatel toto uvědomoval v době spáchání trestného činu,  

a pokud tomu tak nebylo, uvědomovat si to měl a mohl. Druhá složka, tedy složka volní, 

vyžaduje, aby pachatel uskutečnění určitého skutku převzal do své vůle a rozhodl se pro takové 

porušení čí ohrožení chráněného zájmu. U trestných činů spáchaných úmyslně jsou přítomné obě 

složky, zatímco u trestných činů spáchaných z nedbalosti chybí volní složka.280 

 

U trestného činu opilství je zavinění vyžadováno pouze ve vztahu k prvnímu jednání, 

tedy k přivedení se do stavu nepříčetnosti, nikoli ke kvazideliktu v tomto stavu spáchaném. 

Pokud by se mělo vztahovat zavinění i na kvazidelikt spáchaný v nepříčetnosti, jednalo by se  

o actio libera in causa, nikoli o trestný čin opilství.281Dle § 13 odst. 2 TZ, který zní: 

 

“ (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat 

jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti  

podle jiného právního předpisu.“282 

 
277 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 218 

278 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 218-219 

279 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 220 

280 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 220-221 

281 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 875 

282 § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 
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To znamená, že pokud má k trestnému činu postačovat zavinění ve formě nedbalosti, 

musí to být ve skutkové podstatě výslovně uvedeno. U trestného činu opilství  

to stanoveno je, a proto lze tento trestný čin spáchat úmyslně i z nedbalosti.283Subjektivní stránka 

činí v teorii, ale i v praxi, spoustu problémů a nejasností, jelikož trestný čin opilství je velice 

specifický. Mnohými bývá kritizován proto, že narušuje zásadu zavinění. Zavinění se totiž 

vztahuje pouze na přivedení se do stavu nepříčetnosti, v čemž lze toto narušení spatřovat. 

 

Skutková podstata trestného činu opilství je však naplněna až při spáchání kvazideliktu. 

Většinový názor je, že spáchání kvazideliktu je vlastně objektivní podmínkou pro naplnění 

skutkové podstaty trestného činu opilství, a proto se tedy na toto jednání nevztahuje zavinění.  

To znamená, že spáchání kvazideliktu je objektivní podmínkou trestnosti. Vnitřní vztah 

pachatele se tu zkoumá pouze ve vztahu k přivedení se do stavu nepříčetnosti, což znamená  

k následku, tedy k ohrožení občanského soužití a též ve vztahu k jednání, jímž se do tohoto stavu 

pachatel přivedl, včetně příčinné souvislosti mezi tímto jednáním a následkem.284 

 

Ke spáchanému kvazideliktu se tak již zavinění nevztahuje, protože kdyby ano, jednalo 

by se o actio libera in causa.285Pokud by se pachatel měl v úmyslu pouze „opít“, tedy nikoli se 

přivést do stavu nepříčetnost, mohl by být stav nepříčetnosti vyvolán nejvýše z nedbalosti.  

V každém případě je třeba vždy zkoumat, jaké měl pachatel pohnutky před tím, než se do stavu 

nepříčetnosti uvedl.286Zavinění je třeba zjišťovat, a to především podle vnějších projevů 

pachatele. Pokud jsou však pochybnosti, je nutné ctít zásadu in dubio pro reo, tedy  

v pochybnostech ve prospěch obviněného.287Jak jsem již zmínila, pokud se zavinění vztahuje  

i k následně ve stavu nepříčetnosti spáchanému kvazideliktu, jedná se o případ actio libera  

in causa, který je upraven v § 360 odst. 2, který vylučuje použití trestného činu opilství.  

To je také důvod, proč u nás trestný čin opilství není běžně páchaným trestným činem a nebývá 

zde často souzen.288 

 

Nebylo by dobré opomenout zmínit, že pokud by se zavinění nevztahovalo ani  

k přivedení se do stavu nepříčetnosti, nebyl by takový pachatel trestně odpovědný vůbec.  

 
283 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 875 

284 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

285 Ibid 

286 Ibid 

287 Ibid 

288 Toto jsem se dozvěděla při konzultaci s paní soudkyní, která říkala, že trestný čin opilství jako takový soudila za dobu své kariéry pouze jednou 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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Jako příklad bych uvedla tzv. patologickou opilost (nastal-li takový stav u pachatele poprvé) 

nebo případy, kdy pachatel neví o tom, že požívá návykovou látku, jelikož mu například byla 

přimíchána do pití, které považoval za nealkoholické a nezávadné. Poté, co dojde ke zjištění 

zavinění a jeho formy, existují vlastně tři případy, jak lze skutek posoudit. Pokud dojde  

k úmyslnému či nedbalostnímu přivedení se do stavu nepříčetnosti (intoxikaci) a následně dojde 

ke spáchání kvazideliktu bez zjištěného zavinění, bude se jednat o trestný čin opilství a pachatel 

bude odpovědný za tento trestný čin opilství.  

 

Pokud dojde k úmyslnému přivedení se do stavu nepříčetnosti (intoxikaci) a následně 

dojde ke spáchání trestného činu též úmyslného, posoudí se toto jako actio libera in causa dolosa 

a pachatel tak bude odpovědný za daný úmyslný trestný čin. Třetí případ je, že dojde  

k nedbalostnímu přivedení do stavu nepříčetnosti (intoxikaci) a to představuje spáchání skutkové 

podstaty trestného činu z nedbalosti, kde nedbalost spočívá právě v této intoxikaci. V takovém 

případě by se jednalo o actio libera in causa culposa a pachatel takového činu by byl odpovědný 

za nedbalostní trestný čin, který spáchal.289U všech tří zmíněných případů zavinění zahrnuje 

jednak přivedení se do stavu nepříčetnosti, ale i to, že v tomto stavu došlo ke spáchání trestného 

činu, i když ve vztahu k intoxikaci, tedy nepříčetnosti, a k výsledku, se formy zavinění liší.290 

 

5. Součinnosti u trestného činu opilství 

 

Trestná součinnost je definovaná tak, že na činu se podílelo více spolupachatelů nebo 

vedle pachatele (či spolupachatelů) i jiné osoby, a to zejména tím, že: 

 

„a) Trestný čin pachatele nebo spolupachatelů úmyslně zosnují, řídí   vyvolávají nebo 

takový čin umožňují či alespoň usnadňují, 

b) zužitkují výnosy z trestného činu nebo 

c) pachateli či spolupachatelům trestného činu nebo osobám na něm zúčastněným 

usnadňují uniknout trestnímu stíhání nebo trestu.“291 

 

 
289 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého  

trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, s. 256  

290 Ibid 

291 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 299 
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To, že je trestný čin spáchán v součinnosti s dalšími osobami, je pro společnost ještě 

nebezpečnější (škodlivější), než pokud by trestný čin spáchal pouze jeden pachatel. Závažnost 

trestné činnosti páchané ve skupinách spočívá mimo jiné v tom, že poměrně často bývá spojena  

s nejnebezpečnějšími druhy kriminality.292U trestné součinnosti rozeznáváme hned několik 

forem. Kvalifikovanou formou trestné součinnosti dvou i více osob je účastenství. Je to úmyslná 

forma účasti na trestném činu, což znamená, že směřuje i proti stejnému konkrétnímu 

chráněnému zájmu (objektu) a sledují stejný následek (subjektivní stránka). Účastenství lze poté 

rozdělit na účastenství v užším smyslu, pod čímž si lze představit organizátorství, návod  

a pomoc (§ 24 TZ) a účastenství v širším smyslu, tedy spolupachatelství (§ 23 TZ), 

organizátorství, návod a pomoc (§ 24 TZ). Každý případ účastenství je obecnou formou 

trestného činu a trestá se podlé téže trestní sazby jako pachatelství.293Toto je možné doložit  

§ 11 odst. 1 TZ, který říká, že:  

 

„Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení 

trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, 

organizátorství, návod a pomoc.“294 

 

Dalšími formami součinnosti jsou některé formy přípravy (spolčení, srocení § 20 odst. 1), 

formy trestné součinnosti obsažené ve zvláštní části trestního zákoníku (například § 364 

podněcování k trestnému činu, § 365 schvalování trestného činu, § 366 nadržování, § 367 

nepřekažení trestného činu, § 368 neoznámení trestného činu atd.), organizovaná zločinecká 

skupina (což je relativně stálé společenství osob zaměřené na soustavné páchání úmyslné trestné 

činnosti), teroristická skupina (což je relativně stálé společenství osob zaměřené na páchání 

některého z teroristických trestných činů) a konečně povahu trestné součinnosti mají i některé 

skutkové podstaty obsahující znak, že pachatel spáchal trestný čin jako „člen organizované 

skupiny“ (například § 205 odst. 4 písm. a) TZ), nebo to, že pachatel spáchal čin „nejméně se 

dvěma osobami“ (například § 240 odst. 2 písm. a) TZ).295Jak jsem již zmínila výše, trestný čin 

opilství patří mezi vlastnoruční delikty a tím pádem nepřipadá v úvahu spolupachatelství formou 

rozdělení rolí, ani nepřímé pachatelství.296Mohla by však nastat situace, že by pachatel, který se 

přivedl zaviněně do stavu nepříčetnosti, spáchal kvazidelikt s další osobou (příčetnou).  

 
292 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 299 

293 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 299-300 

294 § 111 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník-znění od 01.01.2021 

295 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 300-301 

296 DOLENSKÝ, A. Opilství, in:Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
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V takovém případě by nepříčetný byl stíhán za trestný čin opilství a příčetný za daný spáchaný 

trestný čin. 

 

5.1. Účastenství na trestném činu opilství 

 

Účastenství na vlastnoručním deliktu je vlastně v zásadě možné, ale to neplatí u trestného 

činu opilství, tam je to dle literatury velice sporné, respektive spíše nemožné, ponecháme-li 

stranou případy skutkového omylu.297Co se týče organizátorství, je u trestného činu opilství 

absolutně vyloučeno, a to již z povahy tohoto trestného činu.298Pokud by osoba A navedla osobu 

B k tomu, aby se přivedla do stavu nepříčetnosti, aby poté v tomto stavu spáchala trestný čin, 

jednalo by se o nepřímé pachatelství, pokud ovšem osoba B nevěděla o tom, že v následujícím 

jednání má spáchat onen trestný čin. Pokud by osoba B věděla, že následně má spáchat tento 

konkrétní čin jinak trestný, bylo by to actio libera in causa dolosa.  

 

V případě, že by osoba A měla pouze v úmyslu v osobě B vyvolat rozhodnutí, aby se 

přivedla do stavu nepříčetnosti s tím, že v tomto stavu může osoba B spáchat něco protiprávního, 

nejednalo by se zřejmě o návod k trestnému činu opilství. Sice osoba A vzbudila v osobě B 

rozhodnutí, aby se přivedla do stavu nepříčetnosti, ale nemohla tato osoba vědět, co osoba B 

v tomto stavu spáchá. To znamená, že objektivní podmínka kvazideliktu (trestnosti) se vztahuje 

pouze na osobu B, nikoliv na osobu A.299Z toho lze vyvodit tvrzení, že návod ve vztahu  

k trestnému činu opilství je nemožný, jelikož kdyby pachatel věděl, jaký konkrétní čin jinak 

trestný (alespoň druhově) následně spáchá, nejednalo by se o trestný čin opilství, ale o actio 

libera in causa.  

 

Co se týče pomoci, tam by to mohlo být jiné. Pomocníkem na trestném činu je ten, který 

úmyslně umožní jinému (nebo mu alespoň usnadní) spáchání trestného činu.300K pomoci musí 

vždy dojít při činu nebo před ním, ale není nutné, aby o ní pachatel věděl. U pomoci může jít  

o pomoc psychickou, jako například povzbuzování k pití nebo časté připíjení (v čemž je nutné 

spatřovat povzbuzování k přivádění se do stavu nepříčetnosti, nikoliv k tomu spáchat trestný 

čin), či o pomoc fyzickou, tedy například nošení dalších alkoholických nápojů atd.301Pomocník 

 
297 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

298 Ibid 

299 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

300 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 323 

301 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng==
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vždy musí jednat úmyslně (postačí i nepřímý úmysl) a zároveň musí být mezi jednáním 

pachatelem trestného činu opilství a jednáním pomocníka příčinná souvislost. Jako příklad mohu 

uvést, že osoba A si je vědoma toho, že osoba B je násilnické povahy, že pokud se přivede  

do stavu nepříčetnosti, dopustí se výtržností a bude napadat obsluhu atd., jelikož se to již 

několikrát stalo.  

 

Přes to ho povzbuzuje k pití a nosí mu další skleničky atd. Osoba B pak skutečně ve stavu 

nepříčetnosti spáchá kvazidelikt a bude odpovědná za trestný čin opilství dle § 360 TZ a osoba  

A by měla dle Říhy být odpovědná za pomoc k tomuto trestnému činu opilství, jelikož pomoc 

této osoby směřovala k trestnému činu opilství, tedy k vyvolání určitého abstraktního nebezpečí, 

které směřuje k nebezpečným situacím, jež narušují občanské soužití, tedy ne ke konkrétnímu 

kvazideliktu, který osoba B spáchala.302Pokud by však osoba B nakonec žádný čin jinak trestný 

nezpůsobila, nebyla by odpovědná ani osoba A, jelikož její trestní odpovědnost jakožto 

pomocníka se odvíjí od trestní odpovědnosti pachatele (dle zásady akcesority účastenství).  

 

Teoreticky by mohl být odpovědný za přípravu, která je však trestná pouze u zvlášť 

závažných zločinů (dle § 20 odst. 1 TZ), pokud je to, že je příprava trestná, výslovně stanoveno  

u příslušného trestného činu a nedošlo-li k pokusu ani k dokonání trestného činu.303 

Zvlášť závažný zločin je takový úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví odnětí svobody  

s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let (§ 14 odst. 3 TZ). Trestný čin opilství sice splňuje 

horní hranici trestní sazby, ale u trestného činu opilství není výslovně stanoveno, že by příprava 

měla být trestná, proto si nemyslím, že by v tomto případě měla být trestná.304 

 

 

5.2. Účastenství na kvazidelikt 

 

U kvazideliktu je možné především nepřímé pachatelství. O takový případ se jedná, 

pokud nepřímý pachatel využije osobu ve stavu nepříčetnosti a prostřednictvím ní spáchá trestný 

čin, tedy použije ji jako tzv. „živý nástroj“.305Obdobné by to bylo i v případě, kdy osoba  

 
302 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

302 Ibid 

303 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 281 

304 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

304 Ibid 

305 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 
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A navedla osobu B k tomu, aby se opila do stavu nepříčetnosti, a již před tím měla v úmyslu tuto 

osobu využít ke spáchání trestného činu. To, že toto osoba A plánuje, však nesmí osoba B tušit 

(pokud by o tom osoba B věděla, jednalo by se o případ actio libera in causa). Toto je též případ 

nepřímého pachatelství.306V takovémto případě by byla osoba A odpovědná za úmyslný trestný 

čin, který spáchala prostřednictvím nepříčetné osoby B. Osoba B by pak byla odpovědná  

za trestný čin opilství dle § 360 TZ a kvazideliktem v takovém případě by byl čin, který spáchala 

coby „živý nástroj“.307Co se týče spolupachatelství, domnívám se, že není možné. Osoba, která 

se zaviněně přivedla do stavu nepříčetnosti a je odpovědná dle § 360 TZ, může spáchat 

v tomto stavu pouze čin jinak trestný (kvazidelikt), který má jen některé znaky trestného činu, 

tedy není trestným činem.  

 

To znamená, že osoba příčetná, která se domnívá, že jedná s osobou nepříčetnou  

ve spolupachatelství, bude jediným pachatelem a nic na tom nezmění ani to, zda o nepříčetnosti 

druhé osoby, věděla či nevěděla. Osoba ve stavu nepříčetnosti bude opět odpovědná za trestný 

čin opilství.308Co se týče účastenství, tedy organizátorství, návodu a pomoci u kvazideliktu, je 

možné pouze tehdy, když účastník jednal ve skutkovém omylu. To znamená, že účastník 

nevěděl, že se účastní na činu spolu s osobou, která je ve stavu nepříčetnosti. V takovém případě 

by mohl být trestně odpovědný pouze za přípravu dle § 20 odst. 1 TZ (pouze za zvlášť závažný 

zločin). Zde je rozdíl v tom, zda o nepříčetnosti druhé osoby věděl, protože pokud ano, jednalo 

by se o nepřímé pachatelství, tedy využití nepříčetného jako tzv. „živého nástroje“.309 

 

6. Souběh trestného činu opilství a dalších trestných činů 

 

Mnohost trestných činů nazýváme případy, kdy jeden pachatel spáchá dva a více 

trestných činů, a to jedním, nebo více skutky.310Existují dvě základní formy této mnohosti trestné 

činnosti, a to souběh neboli konkurence trestných činů a recidiva neboli zpětnost. V trestním 

zákoníku tento pojem není definován, nicméně praxe i nauka je ohledně tohoto pojmu jednotná. 

O souběhu trestných činů hovoříme v případě, kdy jeden pachatel spáchal dva nebo více 

trestných činů, a to dříve, než byl pro některý z nich odsouzen, tedy než byl vyhlášen odsuzující 

 
306 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 
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310 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 336 
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rozsudek za takový čin soudem prvního stupně nebo dříve, než byl doručen obviněnému trestní 

příkaz. Naproti tomu o recidivu se jedná ve chvíli, kdy pachatel, který již byl dříve pravomocně 

odsouzen, spáchal další trestný čin.  

 

Tyto případy je od sebe potřeba rozlišovat. To znamená, že časová hranice, která 

odděluje sbíhající se trestné činy od dalších, je tedy vyhlášení odsuzujícího rozsudku za některý 

ze sbíhajících se trestných činů, a to pokud tento rozsudek později nabyl právní moci.311Vždy se 

musí jednat o odsuzující rozsudek prvního stupně, to znamená, že stejné účinky nemá zprošťující 

rozsudek ani usnesení o zastavení trestního stíhání. Odsuzujícím rozsudkem se rozumí takový 

rozsudek, kterým se ukládá trest za trestný čin, nikoliv tedy upuštění od potrestání.312Pokud by 

se stalo, že by pachatel spáchal další trestný čin v době po vyhlášení odsuzujícího rozsudku  

za předchozí trestný čin soudem prvního stupně, do chvíle, kdy tento rozsudek nabude právní 

moci, nemůžeme takový případ označit za souběh, ale při posuzování dalšího trestného činu 

nemůže být pachatel posuzován ani jako recidivista.313V takových situacích se jedná o nepravou 

recidivu. V rámci teorie se souběh trestných činů dělí na jednočinný souběh neboli konkurenci 

ideální a vícečinný neboli konkurenci reálnou, a to podle toho, zda více trestných činů bylo 

spácháno jedním, či více skutky.314Dalším dělením je dělení na souběh stejnorodý  

a nestejnorodý, a to podle toho, zda se jedná o více trestných činů stejné skutkové podstaty,  

či o více činů rozdílných skutkových podstat. Tato dvě dělení lze mezi sebou kombinovat,  

což znamená, že máme jednočinný souběh stejnorodý, jednočinný souběh nestejnorodý, 

vícečinný souběh stejnorodý a vícečinný souběh nestejnorodý.315U trestného činu opilství je 

možný pouze souběh vícečinný, jelikož souběh jednočinný nepřichází v úvahu. Trestný čin 

opilství totiž spadá vedle poměru subsidiarity, poměru speciality, faktické konzumpce, 

pokračování v trestném činu, trestných činů hromadných a trestných činů trvajících k případům, 

kdy je jednočinný souběh vyloučen.316 

 

 

 

 

 
311 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 336 

312 Ibid 

313 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 336-337 

314 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 338 

315 Ibid 

316 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 
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6.1. Jednočinný souběh 

 

Jednočinný souběh je takový souběh dvou či více trestných činů, který byl spáchán 

jedním skutkem. To znamená, že pachatel jediným skutkem naplní vícekrát tutéž nebo pokaždé 

jinou skutkovou podstatu trestného činu, podle toho, zda se jedná o stejnorodý či nestejnorodý 

jednočinný souběh.317Důležité v tomto případě je, že k naplnění skutkových podstat dochází 

jedním skutkem. Jednočinný souběh neboli konkurence ideální je u trestného činu nemožná  

a takovou možnost lze absolutně vyloučit, a to proto, že trestný čin opilství je vázán  

na objektivní podmínku, tedy na kvazidelikt, který jednoduše nemůže být s trestným činem 

opilství v jednočinném souběhu. Nejedná se vlastně o trestný čin, ale o čin jinak trestný, protože 

neobsahuje veškeré znaky trestného činu.318 

 

Trestný čin opilství je postaven na přivedení se do stavu nepříčetnosti a následně 

spáchání činu jinak trestného. Je to jediný takový čin, který bere v úvahu zaviněnou nepříčetnost 

pachatele. U ostatních trestných činů je podmínkou trestnosti pachatele jeho příčetnost. I kdyby 

pachatel ve stavu nepříčetnosti spáchal více kvazideliktů, byl by odpovědný za jeden skutek,  

a tedy za jeden trestný čin opilství.319 

 

 Říha uvádí příklad, kdy pachatel ve stavu nepříčetnosti znásilní ženu, následně ji oloupí 

a poté jí ukradne automobil, se kterým havaruje a způsobí tak jinému smrt.320Zajímavý by však, 

dle mého názoru, mohl být jednočinný souběh u actio libera in causa, který si myslím,  

že nemůžeme jednoznačně vyloučit. Jelikož u actio libera in causa je třeba zavinění, alespoň  

ve formě nedbalosti k trestnému činu, který pachatel spáchá ve stavu nepříčetnosti, myslím si,  

že pokud by se pachatel v úmyslu spáchat nějaký trestný čin opil tzv. na kuráž a následně  

v tomto stavu spáchal jím zamýšlený trestný čin tak, jak plánoval v době, kdy byl ještě příčetný, 

a zároveň tím spáchal i jiný trestný čin, o kterém měl nebo mohl vědět, že by mohl nastat (tedy  

z nedbalosti), jednalo by se o jednočinný souběh actio libera in causa dolosa s actio libera  

in causa culposa. Myslím si, že by bylo velice zajímavé, jak by takový případ případně posoudil 

soud, kdyby taková situace nastala. 

 

 
317 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 336-337 

318 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 
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6.2. Vícečinný souběh 

 

Vícečinný souběh je takový souběh dvou či více trestných činů, který byl spáchán více 

skutky. To znamená, že pachatel více skutky naplní stejnou, či různou skutkovou podstatu,  

a to podle toho, zda se jedná o vícečinný souběh stejnorodý, či nestejnorodý.321Důležité je,  

že k naplnění jedné, či více skutkových podstat dochází více skutky.322Vícečinný souběh neboli 

konkurence reálná u trestného činu opilství na rozdíl od jednočinného souběhu možný je, a to jak 

stejnorodý, tak nestejnorodý. Dolenský uvádí jako příklad případ, kdy „kvazideliktem může být  

i čin (jinak trestný) trvající (např. zbavení osobní svobody).323Bude-li trvat protiprávní stav  

i po opětovném nabytí příčetnosti a pokud pachatel protiprávní stav neodstraní a bude ho 

udržovat, dojde k přerušení jednoty skutku. Jednání po dosažení příčetnosti se bude považovat  

za skutek nový, spáchaný ve vícečinném souběhu s trestným činem opilství.“324Stejně by se 

posuzoval i takový případ, kdy by pachatel uprostřed trestného činu přestal být nepříčetný,  

což znamená, že by získáváním příčetnosti započal další skutek.325 

 

Odlišnému posouzení by podléhala situace u kvazideliktů, kterými je způsoben takový 

výsledek, který setrvává i poté, co skončí nepříčetnost.326Jako příklad uvádí Říha případ, kdy 

pachatel, který ve stavu nepříčetnosti ukradne nějakou věc, si následně i po skončení 

nepříčetnosti věc ponechá. V takovém případě je již pachatel dostatečně potrestán za trestný čin 

opilství a nebude tedy trestán ještě za trestný čin zatajení věci dle § 219 TZ.327V praxi by mohlo 

dojít i k případu, kdy by se pachatel v úmyslu spáchat některý trestný čin tzv. na kuráž (actio 

libera in causa) opíjením přivedl do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu následně mimo trestný 

čin, který plánoval, spáchal i další kvazidelikt, ke kterému se však v době, kdy byl ještě příčetný, 

nevztahovalo zavinění (ani z nedbalosti). Mohlo by se tedy jednat o vícečinný souběh actio 

libera in causa dolosa s trestným činem opilství dle § 360 TZ.328 

 

 
321 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 338 

322 Ibid 

323 Dolenský, A.: Opilství, Bulletin advokacie, 1992, číslo 6-7, str. 44 

324 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

325 Langer, P.: Trestný čin opilství (1. Část), Bulletin advokacie, 2005, číslo 2, str. 59  

326 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

327 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

328 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010, str. 332-334  
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7. Trestní sazba a sankce u trestného činu opilství 

 

V této kapitole se zaměřím na trestní sazbu u trestného činu opilství a na tresty, které se 

za tento trestný čin ukládají. Trest je zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní 

jednání.329Spočívá v právní újmě, která je pachatelem trestného činu pociťovaná jako zlo, což je 

přesně způsob, jakým dle zákonodárce má trest na pachatele působit.330Uložení sankce je jednou 

z funkcí trestní represe. V historii existovaly (a existují) dvě základní koncepce o pojetí smyslu 

trestu, důvodu a účelu trestání v rámci právního řádu, a to teorie absolutní, kterou reprezentuje 

teorie odplaty, a teorie relativní, jejímž představitelem je mimo jiné teorie prevence.331  

Pouze okrajově zde nastíním, jaký názor která tato teorie zastává.  

 

Absolutní teorie pochází z myšlenky „puntitur, quia peccatum est“, což znamená, že se 

trestá proto, že bylo spácháno zlo. Teorie odplaty vychází z toho, že pachatel se vědomě, tedy  

ze své vlastní a svobodné vůle, rozhoduje spáchat trestný čin a tím přistupuje na to, že za takový 

čin bude následně potrestán.332To tedy znamená, že člověk za protiprávní jednání, které vychází 

ze svobodné vůle člověka, zasluhuje trest. Tímto potrestáním se i naplňuje spravedlnost, kterou 

protiprávní jednání pachatele porušilo.333Dle Aristotela trest vyvažuje bezpráví a zároveň 

odplatou obnovuje spravedlnost.334Tato teorie zastává pouze spravedlivý trest, jak řekl Hegel. To 

znamená, že trest musí být přiměřený protiprávnímu jednání, které pachatel spáchal, a jedině 

takový trest vyváží dané jednání. Trest tedy musí být zasloužený a musí být úměrný rozsahu 

činu, který pachatel spáchal.335 

 

Naproti tomu relativní teorie vychází z myšlenky „punitur, ne peccetur“, což znamená, že 

se trestá proto, aby nebylo zlo pácháno. Teorie prevence vidí smysl trestu v ochraně společnosti 

a v tom, že tento trest polepší pachatele. Trest je tedy vlastně léčení, které působí na pachatele 

takovým způsobem, že mu zabrání v budoucím páchání trestných činů.336Trest by měl tedy 

působit odstrašení, přičemž dle Beccaria odstrašující účinek nespočívá v tom, jak je trest přísný, 

 
329 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 383 

330 Ibid 

331 Ibid 

332 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 384 

333 Ibid 

334 Ibid 

335 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 384 

336 Ibid 
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ale v tom, že je trest neodvratitelný.337Následně se přidaly i různé teorie slučovací (smíšené), 

jejichž snahou bylo vybrat z každé zmíněné teorie pozitivní znaky a spojit na základě trestního 

provinění a smyslu trestu v odplatě i nápravu zločince.338 

 

V dnešní době dochází k oživování teorie „spravedlivé odplaty“. To znamená, že by se 

tresty měly ukládat, protože si je pachatel zasluhuje. Tento návrat je zde proto, že ve společnosti 

panuje skepse z různých rehabilitačních a resocializačních metod při zacházení s pachateli 

trestných činů, přičemž růst kriminality ještě více oslabuje důvěru občanů v nápravné metody  

a spíše podporuje odplatu.339Co je důležité, že trest je vlastně prostředkem (donucovacím), který 

má stát k ochraně zájmů, které jsou chráněné trestním zákonem, a též k ochraně společnosti  

před pácháním trestné činnosti. Trest je jakási újma na svobodě, (majetkových či jiných právech 

odsouzeného) a tento trest může pachateli uložit pouze soud, a to v mezích a způsobem 

stanoveným v zákoně (zásada zákonnosti).340U trestného činu opilství je otázka trestu poměrně 

komplikovanou záležitostí a posuzování tohoto trestného činu patří k velice náročným úkonům 

soudu. 

 

7.1. Trestní sazba 

 

Trestní zákoník stanoví trestní sazbu za trestný čin opilství v § 360 odst. 1 v rozmezí tří 

až deseti let. Zároveň však toto ustanovení stanoví, že pokud pachatel spáchal ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti čin jinak trestný, na který zákon stanovuje mírnější trest, bude pachatel potrestán 

tímto mírnějším trestem. V dřívější právní úpravě byla horní hranice trestní sazby o dva roky 

nižší, tedy maximálně bylo možné za trestný čin opilství uložit osm let odnětí svobody. I tak byla 

tato horní hranice trestní sazby odborníky (především Teryngelem, Říhou, ale i Dolenským) 

kritizována vzhledem ke své přísnosti, nicméně tyto stížnosti zákonodárce nevzal v úvahu  

a horní hranici nepochopitelně ještě o dva roky posunul výše a tím trest za trestný čin opilství 

ještě zpřísnil. Zákonodárce však tento krok nikterak neosvětlil, a to ani v důvodové zprávě,  

jak se očekávalo a není tak vůbec jistý jeho záměr, proč horní hranici zvýšil, místo aby jí snížil, 

nebo alespoň ponechal stejnou a zároveň proč zrovna o dva roky. Pokud tedy pachatel naplní 

 
337 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 385 

338 Ibid 

339 Ibid 

340 Ibid 
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skutkovou podstatu trestného činu opilství a dopustí se tím trestného činu opilství  

dle § 360 odst. 1, který zní:  

 

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

nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta 

až deset let; dopustí-li se však jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude 

potrestán tímto trestem mírnějším“341,  

 

bude dle tohoto ustanovení též potrestán. Můžeme si zde povšimnout poměrně vysoké 

horní hranice trestní sazby, jak jsem již nastínila výše (v porovnání s právní úpravou například  

v Německu či Rakousku a dalších zemích), kterou zákonodárce za tento trestný čin stanovil,  

a to podle Říhy proto, že než se naše právní úprava navrátila k pojetí tzv. Rauschdeliktu, 

existovala u nás plná trestní odpovědnost za trestné činy spáchané pod vlivem návykové látky.342 

To, že je horní hranice trestní sazby u tohoto trestného činu takto vysoká, naznačuje, že je  

dle zákonodárce třeba při ukládání trestu přihlédnout i k činu jinak trestnému (tedy kvazideliktu), 

ke kterému se nevztahuje zavinění, ale je třeba zároveň brát v úvahu mimo jiné i významnost 

chráněného zájmu, který byl tímto kvazideliktem porušen či ohrožen, stejně jako závažnost 

tohoto kvazideliktu a způsobu jeho provedení a též k následkům, které způsobil  i k okolnostem, 

za kterých byl tento čin jinak trestný, spáchán. Přihlížet by se mělo i k míře „zavinění“, stejně 

jako k poměrům pachatele a též k možnostem nápravy daného pachatele.343Nemůžeme zde 

mluvit o zavinění v pravém slova smyslu, jelikož, jak jsem již podrobně rozebrala výše,  

u pachatele chybí v těchto případech příčetnost. Vnitřní vztah pachatele se tedy posuzuje podle 

jeho vnějších projevů a, pokud jsou zde pochybnosti, musí se uplatnit zásada in dubio pro reo, 

tedy v pochybnostech ve prospěch obžalovaného.344To znamená, že soud bude muset  

při hodnocení trestu pachatelovo jednání hodnotit vlastně tak, jako by se jednalo o příčetného 

pachatele.345 

 

To tedy znamená, že se nebude trestat pouhé přivedení se do stavu nepříčetnosti, tudíž se 

dá říci, že opět dochází k narušení zásady odpovědnosti za zavinění, tedy nullum crimen sine 

 
341 § 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

342 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

343 Ibid 

344 Langer, P.: Trestný čin opilství (1. Část), Bulletin advokacie, 2005, číslo 2, str. 59 

345 Teryngel, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“, Bulletin advokacie, 1992, číslo 3, str. 29 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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culpa. Trest se pachateli bude ukládat po zvážení výše zmíněného v rozmezí tří a deseti let.346  

Co je ovšem důležité, je druhá část § 360 odst. 1, tedy to, že spáchá-li pachatel kvazidelikt,  

za který ukládá trestní zákoník mírnější trest, než jaký ukládá za trestný čin opilství, bude 

potrestán tímto mírnějším trestem. Aby se stanovilo, který trest je mírnější, musí se nejprve 

porovnat horní hranice trestních sazeb. Jestliže by byla horní hranice trestní sazby stejná u obou 

porovnávaných, porovná se následně dolní hranice trestní sazby. Kdyby se stalo, že by i dolní 

hranice trestních sazeb byly stejné, uložil by se trest podle toho ustanovení, které umožňuje 

vedle trestu odnětí svobody uložit též alespoň jeden z alternativních druhů trestů 

samostatně.347348Nepřípustná je však kombinace trestních sazeb, tedy horní hranice podle 

jednoho ustanovení, a dolní hranice podle jiného, což znamená, že se vždy musí srovnávat celá 

ustanovení a to komplexně, nikoliv tedy jen hranice trestu odnětí svobody.349 

 

7.2. Sankce 

 

Trestní sankce je prostředkem státního donucení, jenž stát používá k ochraně zájmů, které 

jsou chráněny trestním zákonem.350Těmito prostředky stát de facto chrání společnost  

před trestnými činy a před pachateli těchto činů.351To, že zákonodárce stanoví v trestním zákoně 

za spáchání trestných činů sakce, má působit preventivně před pácháním takových činů a mělo 

by to případné pachatele odradit od trestné činnosti.352Tresty by však měly nastoupit až 

v krajních případech, pokud nelze nápravy dosáhnout jiným způsobem. Pokud už dojde k uložení 

trestu, měl by být spravedlivý a přiměřený závažnosti trestného činu a škodlivosti tohoto činu 

pro společnost. Trest by měl být současně individualizovaný pro konkrétního pachatele 

vzhledem k jeho osobě a poměrům a též k možnostem jeho nápravy.353 

 

Trest musí být uložen v rámci trestního řízení, a to pouze povolanými osobami, tedy 

soudci. Zároveň se musí jednat o trest na základě zákona, což stanovuje zásada nulla poena sine 

lege.354Musí se tedy jednat o sankce, které trestní zákoník připouští a které vyjmenovává  

 
346 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

347 Ibid 

348 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. 4. vydaní, 2001, str. 1050 

349 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. dostpuné na: https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng== 

350 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 385 

351 Ibid 

352 Ibid 

353 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 42 

354 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 28-32 

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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v § 52 TZ.355V platné právní úpravě je možné ukládat tresty pouze trestně odpovědnému 

pachateli trestného činu, což je tedy fyzická osoba, která splňuje věkovou hranici 15 let  

a zároveň podmínku příčetnosti. Trestní zákoník však umožňuje trestat též osoby nepříčetné,  

a to hned ve třech případech, kterými jsou již zmíněné případy actio libera in causa (dolosa  

i culposa) a trestný čin opilství. 

 

Tresty ukládané nepříčetnému pachateli se mezi sebou liší právě tím, o jaký případ se 

jedná. Jedná-li se o případ actio libera in causa, nebere se nepříčetnost pachatele prakticky 

v úvahu, a pachatel se vlastně považuje za příčetného a trest se mu ukládá podle skutkové 

podstaty trestného činu, kterou svým jednáním naplnil. Jak jsem již zmínila výše, za trestný čin 

opilství dle platné první úpravy je možné uložit trest odnětí svobody od tří do deseti let, což je 

poměrně přísná trestní sazba, zvláště vezmeme-li v úvahu, že trestný čin opilství, jak již bylo též 

zmíněno výše, patří mezi delikty abstraktně ohrožovací, tudíž by se mělo trestat ono přivedení se 

do stavu nepříčetnosti (jakožto potenciální nebezpečí pro společnost). Dle judikatury českých 

soudů se však domnívám, že v České republice soudci posuzují trestný čin opilství většinou 

mírnějším způsobem a ukládají spíše mírnější tresty, tedy ve většině případů podmíněné tresty 

odnětí svobody.  

 

Soudci mají totiž v tomto případě spoustu právních nástrojů, které jim dává trestní 

zákoník a kterými mohou daného pachatele poté, co uváží veškeré podstatné okolnosti případu, 

potrestat a mohou skrze ně zpochybnit tuto poměrně vysokou trestní sazbu, kterou trestní zákon 

u trestného činu opilství stanoví. Ovšem není pravda, že by vždy české soudy posuzovaly trestný 

čin opilství mírně, někdy též ukládají přísnější tresty. Na to, jaký trest soud uloží a v jaké výši, 

má vliv, mimo jiné, právě závažnost kvazideliktu (a poměrně významný vliv), který pachatel 

v nepříčetnosti spáchal. Obecně společnost má zato, že pokud se pachatel přivedl do stavu 

nepříčetnosti aplikací či požitím návykové látky, měl by nést odpovědnost za činy, které v tomto 

stavu spáchal. To znamená, že dle veřejného mínění není možné, aby se pachateli kvazideliktu 

nepřiměřeně snižoval trest jen proto, že byl ve stavu nepříčetnosti, kterou si svým zaviněným 

jednáním způsobil sám, oproti tomu, kdyby tentýž čin spáchala osoba příčetná. Už vůbec by 

nepřicházelo v úvahu vůbec nebrat v potaz závažnost kvazideliktu při posuzovaní trestného činu 

opilství. Ukládání trestů v rámci trestného činu opilství je, dle mého názoru, velice 

komplikované a nejednoznačné. 

 
355 Viz § 52 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Jedním z velice důležitých judikátů pro ukládání sankcí za trestný čin opilství je,  

dle mého názoru, usnesení Nevyššího soudu ze dne 19.2.2013, č.j. 4Tdo 1580/2012-23. Právní 

věta z tohoto usnesení zní:  

 

„Pachateli zločinu opilství podle § 360 odst. 1 tr. zákoníku lze uložit ochranné léčení 

podle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. V případě ukládání trestu odnětí svobody pachateli 

citovaného zločinu je možné postupovat také podle § 58 odst. 1 tr. zákoníku a mimořádně snížit 

tento druh trestu, jsou-li k tomu splněny zákonné podmínky uvedené v tomto ustanovení. Naproti 

tomu u takového pachatele je vyloučeno použít ustanovení § 40 a § 47 odst. 1 tr. zákoníku  

ve spojení s § 99 odst. 1 tr. zákoníku.“356 

 

Zde se jednalo o případ, kdy byla obviněná uznána Obvodním soudem pro prahu 7 

vinnou zvlášť závažným zločinem opilství podle § 360 odst. 1 TZ, a to proto, že se ho dopustila 

„tím, že za situace, kdy její schopnost odolat požití pervitinu byla vlivem dlouhodobé závislosti 

na pervitinu a současně přítomné poruchy osobnosti na bázi encefalopatie vyznačující se 

primárně poškozením mozku a strukturálními změnami centrální nervové soustavy snížena 

nejméně o 50 %, tak ve dnech 30. 12. 2011 a 31. 12. 2011 v blíže nezjištěnou dobu, na blíže 

nezjištěném místě vědomě a dobrovolně užila substituční léčivo Subutex, drogu pervitin a drogu 

marihuanu, přičemž tyto drogy si opakovaně aplikovala již v minulosti a věděla, jaký účinek  

na její jednání a chování budou mít, a takto se uvedla do stavu akutní intoxikace, jež vedla  

k rozvoji psychotického vnímání a myšlení v podobě paranoidního bludu, v důsledku čehož  

u obviněné došlo k vymizení rozpoznávacích i ovládacích schopností, a v tomto stavu  

dne 31. 12. 2011 v době kolem 18:15 hodin v P. v tramvaji při odjezdu ze stanice N. H. ve směru 

do T., bodla bez jakéhokoliv důvodu a varování kuchyňským nožem, který měla při sobě,  

do břicha poškozeného J. V., čímž mu způsobila bodnou ránu břicha v oblasti nadbřišku  

ve střední čáře v šíři asi 3 cm svislého průběhu, když bodný kanál pronikal všemi vrstvami břišní 

stěny do břišní dutiny, kde zasahoval do žaludko-tračníkového vazu a do závěsů tenkého  

a tlustého střeva, poranění bylo doprovázeno žilním krvácením navenek i do dutiny břišní, 

vyžádalo si urgentní převoz, operační zákrok a následnou hospitalizaci v nemocnici, přičemž 

utrpěné zranění poškozeného v obvyklém způsobu života omezilo v důsledku hospitalizace, 

 
356 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.2.2013 k ukládání trestních sankcí pachateli trestného činu opilství sp.zn./č.j.: 4 Tdo 1580/2012-23 
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bolestivosti operační rány, nutností klidového režimu s vyloučením i běžné denní fyzické námahy, 

zákazu zvedání těžších břemen a provozování sportu po dobu nejméně šesti týdnů.“357 

 

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl ve věci tak, že obviněnou uznal vinnou za zvlášť 

závažný zločin opilství dle § 360 odst. 1 TZ a uložil jí za to dle tohoto ustanovení  

a § 40 odst.2 TZ „trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců se zařazením do věznice  

s dozorem podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. Zároveň jí bylo podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku 

uloženo ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní formě. Podle § 70 odst. 1  

písm. a) tr. zákoníku byl dále obviněné uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

a to kuchyňského nože s černou plastovou rukojetí a ostřím o délce 13 cm. V souladu s § 228 

odst. 1 tr. ř. jí byla uložena povinnost zaplatit poškozené Zdravotní pojišťovně ministerstva 

vnitra České republiky, se sídlem P., K., částku ve výši 11.375 Kč. Poškozený J. V. byl  

podle § 229 odst. 1 tr. ř. se svým nárokem na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech 

občanskoprávních.“358 

 

Následně obviněná (ale i státní zástupce a poškozený J.V.) podala proti tomuto 

rozhodnutí odvolání k Městskému soudu v Praze a ten toto napadnuté rozhodnutí následně  

dne 14.6.2012 rozsudkem sp.zn. 67 To 180/2012 „zrušil toliko ve výroku o trestu a náhradě 

škody ohledně poškozeného J. V. a nově podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obviněné  

při nezměněném výroku o vině a výroku o uložení trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty, uloženém ochranném opatření a výroku o náhradě škody ve vztahu k poškozené 

Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, uložil podle § 360 odst. 1 tr. zákoníku za použití  

§ 40 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, pro jehož výkon byla podle  

§ 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazena do věznice s dozorem. Dále byla obviněné uložena 

povinnost podle § 228 odst. 1 tr. ř. zaplatit poškozenému J. V. náhradu škody ve výši 27.388 Kč. 

Se zbytkem svého nároku na nemajetkovou újmu byl tento poškozený podle § 229 odst. 2 tr. 

odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání obviněné bylo podle § 256 tr. ř. 

zamítnuto.“359 

 

V tomto případě obviněná posléze skrze svého advokáta podala dovolání proti rozsudku 

odvolacího soudu s odůvodněním, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení 

 
357 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.2.2013 k ukládání trestních sankcí pachateli trestného činu opilství sp.zn./č.j.: 4 Tdo 1580/2012-23 

358 Ibid 

359 Ibid 
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skutku nebo jiném nesprávně hmotně právním posouzení. Obviněná též nesouhlasila s trestem, 

který jí soud uložil, a proto navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudek Městského soudu zrušil a sám 

věc projednal a následně sám ve věci rozhodl, a to tak, že jí uloží ochranné léčení za současného 

upuštění od potrestání. Toto dovolání bylo odmítnuté kvůli tomu, že se dovolatelka ocitla mimo 

rámec deklarovaného dovolacího důvodu dle § 265b odst. 1 písm. g) TŘ, avšak „Nejvyšší soud 

přesto pokládá v této souvislosti za nezbytné uvést následující. U pachatele trestného činu 

opilství podle § 360 odst. 1 tr.  zákoníku   se vyžaduje existence stavu nepříčetnosti (tedy úplného 

vyloučení schopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo schopnosti ovládat své jednání, 

případně obou těchto schopností). Trestní postih podle této privilegované skutkové podstaty 

trestného činu je pak zákonem jasně stanoven a v konkrétním případě měl být trest odnětí 

svobody vyměřen v sazbě od tří do deseti let. Naproti tomu u institutu upuštění od potrestání  

za současného uložení ochranného léčení podle ustanovení § 47 odst. 1 tr.  zákoníku je kromě 

jiného vyžadováno, aby pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu 

vyvolaném duševní poruchou, přičemž si tento stav nesmí, byť i jen z nedbalosti, přivodit vlivem 

návykové látky. To ale nebyl případ obviněné, která se podle zjištění obou soudů činu dopustila 

ve stavu nepříčetnosti za podmínek ustanovení § 360 odst. 1 tr. zákoníku. V takovém případě 

použití ustanovení § 47 odst. 1 tr. zákoníku není možné. Obdobný závěr pak přichází v úvahu  

i ohledně aplikace ustanovení § 40 tr. zákoníku, upravujícího ukládání trestu pachateli trestného 

činu ve stavu zmenšené příčetnosti, kterou si ani z nedbalosti nepřivodil vlivem návykové látky. 

Opět se nejednalo o situaci, v níž se obviněná v době spáchání činu nacházela. Nebyl tudíž ani 

důvod jí ukládat trest odnětí svobody pod dolní hranicí trestní sazby za použití ustanovení  

§ 40 odst. 2 tr. zákoníku.  Mimořádné snížení trestu odnětí svobody by u obviněné mohlo 

teoreticky připadat v úvahu pouze za splnění podmínek ustanovení § 58 odst. 1 tr. zákoníku. 

Pokud přesto soud prvního stupně a po něm i soud odvolací postupovaly podle § 40 odst. 2  

tr. zákoníku, jedná se o rozhodnutí ve prospěch obviněné, které nelze na základě výhradně jejího 

dovolání jakkoli změnit. Pokud pak bylo obviněné uloženo i ochranné léčení, mělo tak být 

vzhledem k výše konstatovanému učiněno podle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, a nikoli  

podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku, což je ale vzhledem ke konečnému meritornímu rozhodnutí vada 

pouze formální, jíž není nutné jakkoli napravovat v rámci dovolacího řízení, zejména když ani 

nebyl uplatněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. j) tr. ř.“360 

 

 
360 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.2.2013 k ukládání trestních sankcí pachateli trestného činu opilství sp.zn./č.j.: 4 Tdo 1580/2012-23 
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V rámci platné právní úpravy je možné ukládat tresty a ochranná opatření (tzv. dualismus 

trestněprávních sankcí). Tyto je možné ukládat samostatně, ale i vedle sebe.361Toto platí  

i pro trestný čin opilství, což znamená, že za tento trestný čin je možné uložit jak trest,  

tak ochranné opatření, případně obojí zároveň, je-li to třeba k dosažení účelu. Při ukládání druhu 

i výměře trestu je soud vázán obecnými zásadami pro ukládání trestněprávních sankcí,  

tedy zásada přiměřenosti, zákonnosti, individualizace sankcí, personality trestu, neslučitelnosti 

některých druhů sankcí u téhož pachatele a zásada humanity sankcí. Dále je soud vázán i dalšími 

zásadami, které se vztahují přímo k ukládání trestů v konkrétním případě, a jedná se především  

o konkretizaci zásady individualizace použité sankce.  

 

Další zásady pak vyplývají přímo z ustanovení upravující jednotlivé druhy 

trestů.362Sankce spočívá, jak již bylo zmíněno výše, v újmě na základních právech pachatele, 

která se mu ukládá za trestný čin, který spáchal. Jak tresty, tak ochranná opatření jsou prostředky 

státního donucení, kterými zákonodárce chrání společnost před porušováním chráněných zájmů. 

Obě tyto sankce mohou ukládat pouze soudy, a to pouze na základě zákona. Z toho vyplývá,  

že obě tyto sankce mají mnoho společného. Účely trestů jsou: ochrana společnosti před pachateli 

trestného činu, zabránit odsouzenému v páchání dalších trestných činů, výchova odsouzeného 

k tomu, aby vedl řádný život, a generálně preventivní účinek trestu, tedy výchovně působit  

i na ostatní členy společnosti.363 

 

Hlavní rozdíly mezi tresty a ochrannými opatřeními vyplývají z preventivního charakteru 

ochranných opatření, která s sebou pojmově nemají nést morální odsouzení osoby, které se 

ukládají. Újma, která je způsobená uložením těchto ochranných opatření, se považuje  

za nevyhnutelný průvodní jev, který s sebou účinná ochrana společnosti nese, nikoliv tedy  

za hlavní účel ochranných opatření a nemusí nutně postihovat pouze pachatele.364  

Ochranná opatření mohou být uložena i za čin jinak trestný.365U trestného činu opilství není soud 

omezen pouze § 360 TZ, což znamená, že může uložit pachateli tohoto trestného činu i jiný druh 

trestu, který dle obecné části trestního zákoníku uložit může. 

 

 
361 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 462 

362 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 431 

363 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 389 

364 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 462-463 

365 Ibid 
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7.2.1. Tresty 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že soud není omezen při stanovování druhu a výměře trestu 

pouze na § 360 odst. 1 TZ, ale může kromě trestu odnětí svobody, který je v tomto ustanovení 

zakotven, použíti různé alternativní tresty, jejichž uložení mu umožňuje trestní zákoník ve své 

obecné části.366Druhy trestů jsou upraveny v § 52 TZ a v § 53 TZ je dále upraveno ukládání více 

trestů samostatně a vedle sebe. Právě ustanovení § 53 TZ umožňuje použití některých trestů 

samostatně, i přestože nejsou stanoveny přímo u daného trestného činu. Jedná se o trest 

domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, trest peněžitý, zákaz vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu.367Trest lze považovat jako realizaci 

ochranné funkce trestního práva, jelikož jím zákonodárce ochraňuje společnost před trestnou 

činností, protože je to státní donucovací prostředek.368 

 

Tresty je dle teorie ještě možné dělit na tresty absolutně určité, což jsou takové tresty,  

u kterých zákon stanoví přesně druh i výměru trestu (trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, 

tresty ztráty vojenské hodnosti, trest odnětí svobody na doživotí), tresty relativně určité, což jsou 

takové tresty, u kterých je zákonem stanovena nejnižší nebo nejvyšší výměra trestu či nejvyšší 

horní hranice nebo proměnná konkrétní náplň trestu (trest odnětí svobody) a tzv. absolutně 

neurčité tresty, které se v českém právu vůbec nevyskytují, které spočívají v tom, že u nich není 

uvedena ani výměra, ani druh trestu.369Většina trestů v českém právu je stanovena relativně 

určitou sazbou.370Stejně tak bývá široká možnost využití alternativních sankcí k zajištění 

pozitivní motivace pachatele. To znamená, že při ukládání trestu má soud na výběr z více druhů 

trestů, tedy trest odnětí svobody a některý další trest, který se vykonává na svobodě, aby mohl 

být zachován princip individualizace.371 

 

 

 

 

 

 

 

 
366 LANGER, Petr. Trestný čin opilství. Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 59  

367 Viz § 53 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

368 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 385 

369 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 395 

370 NOVOTNÝ, František; SOUČEK, Josef, et al. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 254. ISBN 978-80–7380–291–2 

371 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 393 
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7.2.1.1. Trest odnětí svobody 

 

Trest odnětí svobody plní speciálně preventivní účel tím, že chrání společnost po dobu 

výkonu tohoto trestu a zároveň omezuje u pachatele páchání další trestné činnosti. Je ho možné 

uložit za každý trestný čin, který je ve zvláštní části trestního zákona, což znamená, že se vlastně 

jedná o univerzální trest. Zároveň se však jedná o trest nejpřísnější z hlediska toho, že se 

pachateli trestného činu omezuje jeho uložením svoboda, coby základní lidské právo. To tedy 

znamená, že jeho uložení přichází v úvahu až v případě, že není možné splnit účel trestu 

některým jiným alternativním trestem, který je za daný trestný čin možné uložit.  

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody je možné dle § 55 odst. 2 uložit za takový trestný čin, 

u kterého je horní hranice trestní sazby nižší než pět let pouze tehdy, pokud vzhledem k osobě 

pachatele lze předpokládat, že by uložení alternativního trestu zjevně nevedlo k tomu,  

aby pachatel nadále vedl řádný život.372Z § 360 odst. 1 vyplývá, že za trestný čin opilství je 

možné uložit trest odnětí svobody ve výši tři až deset let s tím, že je možné stanovit nižší trest, 

pokud lze za čin jinak trestný, který byl pachatelem spáchán, uložit mírnější trest, než jaký je 

stanoven v § 360 odst. 1 TZ. Pokud tedy pachatel spáchá v zaviněné nepříčetnosti takový 

kvazidelikt, za který trestní zákoník stanovuje mírnější trest, bude se pachatelovi ukládat trest 

takový, jaký je stanoven u této skutkové podstaty, kterou by byl pachatel býval naplnil, nebýt 

nepříčetnosti. Postup, jakým se zjišťuje, který trest je mírnější, jsem podrobně popsala výše. 

Pokud by kvazidelikt, který pachatel ve stavu nepříčetnosti spáchal, byl přečinem (tedy 

nedbalostním trestným činem nebo takovým úmyslným trestným činem, za které zákon ukládá 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let), lze mu uložit podmíněný trest 

odnětí svobody (u trestů odnětí svobody do 3 let), tedy podmínečně odložit výkon tohoto trestu 

s tím, že soud zároveň stanoví zkušební dobu (1-5 let), po kterou se musí pachatel řádně chovat  

a vyhovět stanoveným podmínkám.  

 

Pokud by se takový pachatel řádně nechoval, nebo nevyhověl stanoveným podmínkám, 

musel by nastoupit k výkonu trestu.373V rámci této zkušební doby je možné stanovit pachateli 

přiměřená omezení či povinnosti. Též soud může podmíněně odložit trest odnětí svobody s tím, 

že zároveň stanoví dohled nad odsouzeným, pokud je zapotřebí pachatele kontrolovat a dohlížet 

nad jeho chováním, a zároveň mu poskytnout pomoc s vedením řádného života během zkušební 

 
372 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 397-398 

373 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 404-410 
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doby.374Takto podmíněné tresty by u trestného činu opilství bylo možné uložit v takovém 

případě, že by došlo k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody dle § 58 TZ, či v takovém 

případě, kdy by za kvazidelikt, který pachatel spáchal, ukládal trestní zákon trest mírnější,  

než za trestný čin opilství dle 360 odst. 1 TZ. V § 48 odst. 4 písm. c) je stanoveno, že soud může 

jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit zejména podrobení se léčení závislosti  

na návykových látkách, které však není ochranným léčením dle trestního zákona.375 

 

7.2.1.2. Alternativní tresty 

 

V této kapitole se pokusím nastínit jaké jiné tresty než je trest odnětí svobody, které je  

za trestný čin opilství možné uložit. Mezi alternativní tresty patří trest domácího vězení, který je 

zakotven § 52 odst. 1. písm. b) TZ. Tento trest je však upraven o něco dále, a to konkrétně  

v § 60 TZ a následujících ustanoveních. Velkou výhodou tohoto trestu je to, že pachateli 

zůstanou rodinné vazby a též ekonomická nenáročnost pro stát.376Dle trestního zákona soud 

může tento trest uložit až na dvě léta, a to odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže vzhledem 

k osobě, poměrům pachatele a povaze a závažnosti trestného činu lze rozumně předpokládat,  

že uložení tohoto trestu postačí, a to případně i vedle dalšího trestu. Tento trest lze uložit 

samostatně i vedle jiného. Podmínkou je, že pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době 

bude zdržovat na určené adrese.377Aby tento trest mohl být za trestný čin opilství uložen, musí, 

stejně jako u podmíněného trestu odnětí svobody, jít o přečin, což znamená, že se pachatel  

do stavu nepříčetnosti uvedl nedbale, či pokud spácháním kvazideliktu naplnil skutkovou 

podstatu trestného činu, za který trestní zákon dovoluje uložit mírnější trest.378 

 

Dalším alternativním trestem je trest obecně prospěšných prací, který představuje 

důležitou alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, což lze dovozovat i z ustanovení 

§ 65 odst. 2, který stanoví, že nebude-li trest obecně prospěšných prací vykonán, přemění se  

na trest odnětí svobody.379Tento trest spočívá v tom, že soud uloží pachateli provedení obecně 

prospěšných prací (což jsou práce, které spočívají v údržbě veřejných prostranství, úklidu  

a údržbě veřejných budov a komunikací, nebo jiných činnostech ve prospěch obcí či ve prospěch 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí) a stanoví, v rozsahu kolika hodin má tyto 

 
374 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 404-410 

375 Viz § 48 odst. 4 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

376 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 411 

377 Ibid 

378 § 60 odst. 1 a 2 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

379 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 414-415 
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obecně prospěšné práce vykonávat. Pachatel je povinen provádět soudem stanovenou pracovní 

činnost ve svém volném čase, bezplatně a osobně.380Trest obecně prospěšných prací lze uložit, 

pokud soud odsuzuje pachatele za přečin. Jako samostatný trest lze uložit pouze tehdy, pokud 

vzhledem k povaze a závažnosti přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 

třeba.381Proto, aby soud mohl uložit trest obecně prospěšných prací, platí stejné podmínky jako 

pro uložení již zmíněného trestu domácího vězení.382Trest obecně prospěšných prací mi připadá 

vhodným trestem za trestný čin opilství, jelikož svojí povahou vykompenzuje nebezpečí, které 

pachatel ve společnosti svým stavem nepříčetnosti vyvolal. V případě potřeby, by bylo vhodné 

kombinovat s ambulantním ochranným léčením. 

 

Třetím alternativním trestem k trestu odnětí svobody je peněžitý trest. Pokud soud uloží 

pachateli tento druh trestu, nepostihuje to pouze daného pachatele, ale ve většině případů i jeho 

rodinu a též osoby, vůči kterým má pachatel závazky. To znamená, že se jedná o výjimku  

ze zásady, že trest vždy představuje osobní újmu pachatele. Stejně jako ostatní alternativní tresty, 

může i peněžitý trest být uložen jako samostatný, nebo jako trest vedlejší.383Opět platí stejné 

podmínky pro použití tohoto trestu samostatně, jako u výše zmíněných. Tento trest se ukládá 

většinou, pokud pachatel úmyslným trestným činem pro sebe nebo pro jiného trestným činem 

získal, či se snažil získat majetkový prospěch. To znamená, že u trestného opilství by se jednalo 

například o případ, kdy by se pachatel přivedl (úmyslně) do stavu nepříčetnosti a následně by se 

v tomto stavu pokusil získat nějaký majetkový prospěch.384Dalším případem by bylo opět to,  

že by byl čin kvalifikován jako přečin, stejně jako u trestů zmíněných výše. 

 

Dalším trestem, který může soud uložit, je propadnutí věci, jehož hlavním účelem je 

zneškodnit věc, která by mohla sloužit k páchání další trestné činnosti, ztížit pachateli podmínky 

pro páchání dalších trestných činů a zároveň také odejmout pachateli jeho prospěch, který 

pochází z trestné činnosti.385To znamená, že takový trest se ukládá v případě, že pachatel danou 

věc trestným činem získal nebo ji dostal, coby odměnu za to, že spáchal daný trestný čin.  

 
380 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 414-415 

381 Ibid 

382 Viz § 62 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

383 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 420-421 

384 Viz § 67 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

385 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 422-423 
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Také tento trest připadá v úvahu v případě, kdy pachatel danou věc použil ke spáchání trestného 

činu.386 

 

Soud může dále uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

Řekla bych, že tento trest je poměrně často ukládaným trestem za trestný čin opilství.  

Účelem tohoto trestu je zabránit známým výtržníkům v páchání dalších výtržnosti na daných 

akcích. U trestného činu opilství se takový trest ukládá za předpokladu, že se pachatel úmyslně 

přivede do stavu nepříčetnosti a následně v tomto stavu spáchal čin jinak trestný, který nějak 

souvisel s návštěvou právě takovéto akce. Jinak platí stejné podmínky jako u dalších 

alternativních trestů, tedy, že se musí daný čin být posouzen jako přečin a musí to dovolovat 

závažnost trestného činu a osobní poměry pachatele.387 388Toto platí pro všechny trestné činy, 

tudíž i pro trestný čin opilství, stejně. 

 

Dalším poměrně významným trestem je trest zákazu činnosti, jelikož smyslem tohoto 

trestu je přímo zabránit pachateli v páchání další trestné činnosti. To znamená, že cílem je 

znemožnit takovému pachateli, aby vykonával činnost, která by mohla vytvořit podmínky  

pro páchání určité trestné činnosti.389Zde se jedná především o případy, kdy pachatel spáchal 

jednání pod vlivem návykové látky ve stavu nepříčetnosti v souvislosti s nějakou činností, je 

možné tuto činnost zakázat, a to dle § 73 TZ. Zde bych jako příklad uvedla řízení motorového 

vozidla. Pokud pachatel spáchal ve stavu nepříčetnosti kvazidelikt v souvislosti s řízením 

motorového vozidla, může mu tato činnost být zakázána. Pokud by navíc pachatel neměl k řízení 

takového vozidla příslušné oprávnění, znamenalo by uložení tohoto trestu i nemožnost toto 

oprávnění, po dobu výkonu trestu, nabýt. Myslím si, že toto bývá u trestného činu opilství 

poměrně časté, že pachatelé usedají za volant pod vlivem návykové látky a mnohdy pro řízení 

motorového vozidla nemají ani oprávnění. Proto považuji tento trest za velice významný  

pro trestný čin opilství. 

 

Jako poslední zmíním trest vyhoštění, který představuje skutečně velký zásah do svobody 

pohybu a pobytu (což jsou základní svobody každého člověka dle čl. 14 LZPS). Tento trest se 

proto týká pouze cizinců. Aby mohlo dojít k vyhoštění cizince, je zapotřebí splnění podmínek, 

 
386 Viz § 70 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
387 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 427 

388 viz § 76 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

389 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 424-425 
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které jsou stanoveny zákonem. To znamená, že tento trest lze za trestný čin opilství uložit pouze 

osobě, která není občanem České republiky, a to za předpokladu, že je to skutečně nezbytné  

pro zajištění bezpečí ostatních lidí, majetku nebo některého dalšího zájmu.390 391Nemyslím si 

však, že by byl tento trestný čin ukládán v souvislosti s trestným činem opilství. Pro všechny 

výše zmíněné alternativní platí, že aby mohly být použity samostatně za trestný čin opilství  

(to znamená bez dalšího trestu), musí být splněny určité podmínky, a to, že musí být daný čin 

kvalifikován jako přečin, nebo pokud není třeba uložit jiný trest vzhledem k osobním poměrům 

pachatele a k povaze a závažnosti spáchaného činu. 

 

7.2.2. Ochranná opatření 

 

U ochranných opatření spatřuji značný význam pro trestný čin opilství. Jak jsem již 

zmínila, trestní zákoník je postaven na dualismu trestněprávních sankcí, kterými jsou  

podle § 36 TZ kromě trestů také ochranná opatření. Stejně jako u trestů, je obecným účelem  

u ochranných opatření ochrana společnosti před trestnou činností. Jedná se taktéž o právní 

následek trestného činu, nebo činu jinak trestného.392I ochranná opatření může ukládat pouze 

příslušný soud, který je při svém rozhodování vázán obecnými zásadami trestního 

sankcionování, tedy zásadou zákonnosti (§ 37 odst. 1 TZ), humanity trestních sankcí  

(§ 37 odst. 2 TZ), a zásadou subsidiarity trestní represe (§ 14 odst. 2 TZ). Co se týče zásady 

přiměřenosti, je v trestním zákoníku upravena negativně, a to konkrétně v ustanovení § 96 odst. 

1 TZ. Podle této zásady nelze ochranné opatření uložit, není-li to přiměřené povaze a závažnosti 

pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy 

chráněné trestním zákonem, stejně jako i osobě pachatele a jeho poměrům. Zároveň újma, která 

je uložením ochranného opatření způsobena, nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho 

účelu.393 394Pro ochranná opatření, která zasahují do osobní svobody osoby, které je takové 

opatření ukládáno, je typické, že mohou směřovat pouze proti takové osobě, která se dopustila 

trestného činu či kvazideliktu, jedná-li se o nepříčetného pachatele. Ochranná opatření slouží 

preventivně a mají ochránit společnost před další možnou trestnou činností daného pachatele.395 

 

 
390 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 429 

391 Viz § 80 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

392 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 462 
393 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 462 
394 Viz § 96 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

395 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 781. ISBN 978-80-7400-042-3 
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Co je dle mého názoru skutečně velký rozdíl oproti trestům, je to, že se ochranná opatření 

neukládají ve stanovené délce, ale trvají tak dlouho, jak dlouho to vyžaduje jejich účel  

(§ 99 odst. 6, který zní:  

 

„ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné léčení trvá nejdéle 

dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím 

prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění 

z ochranného léčení nebo o změně ústavního léčení na léčení ambulantní, ledaže má pachatel 

vinu na tom, že soud v uvedené době nemohl rozhodnout; v takovém případě soud rozhodne 

bezodkladně po odpadnutí překážky bránící rozhodnutí.“396),  

 

což musí soud vždy pravidelně zjišťovat.397Dalším rozdílem mezi tresty a ochrannými 

opatřeními je, že ochranná opatření je možné uložit i osobě, která není trestně odpovědná,  

což u trestu možné není, jelikož uložení trestu je podmíněno trestní odpovědností pachatele. 

Zejména se jedná o ochranné léčení a zabezpečovací detenci. Je možné je ukládat jednak 

samostatně, ale i vedle jiného trestu, a to i vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody.398 

Například je možné uložit zabezpečovací detenci samostatně bez dalšího trestu, pokud se jedná  

o nepříčetného pachatele. Soud může upustit od potrestání a uložit místo trestu ochranné opatření 

u pachatele se zmenšenou příčetností nebo stiženého duševní poruchou, pokud má zato,  

že uložení takového ochranného opatření postačí k ochraně společnosti před pachatelem  

a zároveň k jeho nápravě i bez uložení trestu. Pokud by mohl být pobyt daného pachatele 

na svobodě nebezpečný, je možné například u zmenšeně příčetného pachatele uložit ochranné 

opatření i vedle trestu.399Jestliže pachatel zneužívá návykové látky a pod jejich vlivem nebo 

v souvislosti se zneužíváním těchto látek spáchal kvazidelikt, je na posouzení soudu, zda uloží 

takovému pachateli ochranné léčení. Pokud se jedná o jednorázové požití návykové látky 

(například alkoholu), nejedná se o duševní poruchu, a v takovém případě nelze uložit ochranné 

léčení, jelikož by to nebylo účelné. Zneužívání návykové látky musí být dlouhodobějšího 

charakteru a musí mít povahu tzv. chorobného návyku. U chorobného návyku na některou 

návykovou látku, je zapotřebí dlouhodobého a především odborného léčení.400 

 

 
396 § 99 odst. 6 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

397 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 464 

398 Ibid 

399 NOVOTNÝ, František; SOUČEK, Josef, et al. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, s. 256. ISBN 978-80–7380–291–2. 

400 Císařová, D.,Vanduchová, M.: Nepříčetný pachatel, Příručka Ministerstva spravedlnosti, Sv. 55, SEVT, a.s., Praha 1995, str. 81  
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Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence, která je vůči ochrannému 

léčení vždy subsidiární. V souvislosti s ukládáním těchto opatření je vždy potřeba rozlišovat 

pojmy zmenšená příčetnost (§ 26 TZ), nepříčetnost (§ 27 TZ) a stav vyvolaný duševní poruchou 

(§ 123 TZ), u kterého není vyžadována intenzita dosahující zmenšené příčetnosti  

či nepříčetnosti. Zneužívání návykových látek (§ 130 TZ) je velice častým důvodem  

pro ukládání takovýchto ochranných opatření.401K tomu, aby mohla být uložena bývá zapotřebí 

posouzení znalce, tedy lékaře.402Ochranná opatření, stejně jako tresty, musí být přiměřené 

vzhledem k trestnému činu, který byl spáchán, a též k poměrům pachatele. Nesmí se jednat  

o opatření nedůstojná lidské důstojnosti. V platné právní úpravě jsou ochranná opatření, která je 

možné uložit, zakotvena v trestním zákoně v ustanovení § 98 odst. 1, který zní:  

 

„(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, 

zabrání části majetku a ochranná výchova.“403 

 

U trestného činu opilství bývá nejčastěji ukládáno právě ochranné léčení.  

Ochranné léčení je v trestním zákoně upraveno v ustanovení § 99, které zní: 

 

„(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo 

jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt  

na svobodě je nebezpečný.“404 

 

Právě toto ustanovení § 99 odst. 2 písm. b) stanoví, že:  

 

„(2 b) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže pachatel, který zneužívá 

návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; 

ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze 

dosáhnout.“405 

 

Ochranné léčení spočívá v tom, že soud uloží pachateli trestného činu či činu jinak 

trestného povinnost se podrobit terapeutickému, léčebnému působení, aby pobyt pachatele  

 
401 Císařová, D.,Vanduchová, M.: Nepříčetný pachatel, Příručka Ministerstva spravedlnosti, Sv. 55, SEVT, a.s., Praha 1995, str. 81  

402 Ibid 

403 Viz § 98 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

404 Viz § 99 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
405 Viz § 92 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
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na svobodě nebyl pro společnost nebezpečný a snížila se tak pravděpodobnost, že tento pachatel 

bude pokračovat v páchání trestné činnosti. Je možné uložit ochranné léčení psychiatrické, 

sexuologické, protialkoholní nebo protitoxikomatické a v některých případech je pak možné 

uložit více různých ochranných léčení vedle sebe.406Ochranné léčení se ukládá obligatorně 

pachatelům: 

 

a) činu jinak trestného, kteří za něj nejsou pro nepříčetnost trestně odpovědní a jejichž 

pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný. Toto soud posuzuje na základě 

znaleckého posudku znalce z oboru psychiatrie. 

b) kteří trestný čin spáchali ve stavu zmenšené příčetnosti a kterým je současně ukládán 

trest pod dolní hranicí trestní sazby. Je možné pouze v případech, kdy si zmenšenou 

příčetnost pachatel nespáchal zaviněně sám vlivem návykové látky. 

c) kteří trestný čin spáchali ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném 

duševní poruchou, u nichž je zároveň s tím rozhodnuto o upuštění od potrestání. 

Takto se postupuje v případech, kdy má soud zato, že tím zajistí nápravu pachatele  

a ochranu společnosti lépe než oním trestem.407 

 

Pokud se ochranné léčení ukládá vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykonává 

se, tedy je-li to možné, přímo po nástupu ve věznici, případně až po výkonu trestu. Pokud by to 

bylo účelné, bylo by možné rozhodnout i o výkonu ústavního léčení i před nástupem výkonu 

trestu (§ 99 odst. 4 TZ).408Kromě ochranného léčení je za trestný čin opilství mimo jiné často 

ukládána i zabezpečovací detence, která je upravena v ustanovení § 100 TZ, který zní: 

 

„(1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2, nebo jestliže 

pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro nepříčetnost trestně 

odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné 

léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo  

k dostatečné ochraně společnosti.“409 

 

 
406 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 465 
407 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 465-466 
408 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 467.468 
409 § 100 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
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Stejně, jako u ochranného léčení, je pro trestný čin opilství důležitý i odstavec druhý 

téhož ustanovení, který zní: 

 

„(2 b)Soud může uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě pachatele  

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže pachatel, který se 

oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zločin, ač již byl pro zločin spáchaný  

pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout 

uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již 

projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení.“410 

 

Podstata zabezpečovací detence je velice obdobná výše zmíněné podstatě ochranného 

léčení v ústavní formě. Oproti ní se však zabezpečovací detence vykonává ve specializovaných 

zařízeních se zvláštní ostrahou, konkrétně v ústavech pro výkon zabezpečovací detence, které 

spravuje Vězeňská služba České republiky (§ 100 odst. 4 TZ). Je ji možné uložit pouze za takové 

jednání, které naplňuje znaky zločinu (§ 14 odst. 3) a vždy je ve vztahu k ochrannému léčení 

subsidiární.411Stejně, jako u ochranného léčení, soud v průběhu zabezpečovací detence zjišťuje, 

zda stále trvají důvody pro její výkon, a to nejpozději po 12 měsících (u mladistvých pachatelů 

po 6). Platí též to, že zabezpečovací detence trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje ochrana 

společnosti, a nevymezuje se tak přesná doba jejího trvání.412 

 

U mladistvých pachatelů je možné ukládat i ochrannou výchovu (která je zakotvena 

v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávné činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže v ustanovení § 22 a § 23), jež směřuje k zajištění řádné výchovy a též vývoje takových 

mladistvých, jejichž výchova vykazuje závažnější nedostatky, a tím se zvyšuje riziko recidivy 

protiprávního jednání u daného mladistvého pachatele.413Ochranná výchova spočívá v náhradní 

výchovné péči, která je poskytována ve zvláštních ústavních zařízeních. Jejím cílem je zajištění 

zdravého vývoje mladistvého, stejně jako předcházení vzniku a rozvoje negativních projevů 

v jeho chování a odstranění jejich příčiny.414Ochranná výchova trvá tak dlouho, dokud  

to vyžaduje její účel, ale nejdéle do pachatelových osmnácti let. Výjimečně může být 

 
410 § 100 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

411 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 468 
412 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 469 
413 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 489 
414 Ibid 



 

 98 

rozhodnutím soudu, je-li to v zájmu mladistvého, prodloužena až do devatenáctého roku věku.415 

To tedy znamená, že mladistvému, který se dopustí trestného činu (tzv. provinění) opilství, může 

být ve výjimečných případech uložena i ochranná výchova, má-li se za to, že je to nevyhnutelné 

pro jeho další mravní vývoj a výchovu. 

 

 

  

 
415 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 490 
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se věnovala trestnému činu opilství dle § 360 TZ. Nejprve 

jsem se zabývala historickým kontextem tohoto trestného činu, aby bylo jednodušší pochopit 

podstatu tohoto trestného činu a zákonodárce, jakým směrem se při zakotvování této skutkové 

podstaty ubíral. Pojetí trestného činu opilství se v rámci naší historie několikrát změnilo, ale je 

možné říci, že posledních několik desítek let je tento trestný čin upraven poměrně stabilně  

a již nedochází k žádným větším změnám v této oblasti. Poslední velkou změnou bylo zvýšení 

horní hranice trestní sazby z osmi na deset let, což většina odborníků hodnotí velice kriticky,  

a já se k tomuto názoru přikláním. Následně jsem v práci nastínila dva velice důležité pojmy  

ve spojení s trestným činem opilství, a to pojem nepříčetnost a zmenšená příčetnost. Při jejich 

definici jsem přišla na to, že rozdílem mezi těmito dvěma pojmy je rozsah, v jakém jsou  

u pachatele narušeny ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Dospěla jsem i k závěru,  

že pro trestný čin je zmenšená příčetnost naprosto irelevantní, jelikož u trestného činu opilství se 

musí jednat o absolutní nepříčetnost, tedy ztrátu jedné ze schopností či obou zároveň. Poté jsem 

se zaměřila na institut actio libera in causa, který musí být nejprve vyloučen, aby mohl přicházet 

v úvahu trestný čin opilství. Jedná se o další formu odpovědnosti za trestný čin spáchaný 

v zaviněné nepříčetnosti. Přítomnost institutu actio libera in causa v platné právní úpravě velice 

kvituji a připadá mi velice užitečná. To, co by bylo možné tomuto institutu vytknout, je jeho 

systematické zařazení do zvláštní části trestního zákoníku, což již v minulosti bylo několikrát 

terčem kritiky, jelikož by dávalo asi větší smysl, kdyby byl zakotven v obecné části u pojmu 

nepříčetnosti (§ 26 TZ). Rozdíl mezi institutem actio libera in causa a trestným činem opilstvím 

je především ten, že u actio libera in causa je spatřováno zavinění nejen  

u prvního pachatelova jednání, tedy u přivádění se do stavu nepříčetnosti, ale i následného 

jednání v tomto stavu spáchaného.  

 

Posléze jsem se v nejdůležitější části své práce věnovala skutkové podstatě trestného 

činu, tedy rozebrala jsem trestný čin opilství dle platné právní úpravy na jednotlivé znaky jeho 

skutkové podstaty pro detailní proniknutí do této problematiky, které jsem následně jednotlivě 

popsala. V této části jsem nejprve rozebrala objekt trestného činu opilství, poté objektivní 

stránku, subjekt a nakonec i subjektivní stránku tohoto trestného činu. V rámci objektivní stránky 

jsem vysvětlila, co se rozumí aplikací a požitím návykové látky, a též jsem detailně osvětlila,  

co se skrývá pod pojmem návyková látka. Za znak skutkové podstaty, který jednoznačně odlišuje 

trestný čin opilství od ostatních trestných činů stanovených ve zvláštní části zákona, považuji 
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subjektivní stránku, jelikož otázka zavinění je u trestného činu opilství klíčová. Vzhledem 

k tomu, že trestný čin opilství, stejně jako případy actio libera in causa, se skládá ze dvou 

jednání. Prvním jednáním pachatele je přivedení se do stavu nepříčetnosti a druhým je pak 

jednání, které pachatel v tomto stavu spáchá. Toto druhé jednání je označováno za kvazidelikt 

neboli čin jinak trestný (jelikož neobsahuje veškeré obligatorní znaky pro to, aby mohl být 

trestným činem, tedy pokud by pachatel při spáchání trestného činu byl příčetný, tak by jím byl),  

ke kterému se však u trestného činu opilství na rozdíl od případů actio libera in causa nevztahuje 

zavinění. Z toho vyplývá, že zavinění se u pachatele vztahuje pouze k prvnímu jednání, tedy 

k tomu, že se přivedl do stavu nepříčetnosti. To, že následně spáchal kvazidelikt je většinou 

odborníků považováno pouze za objektivní podmínku trestnosti, tedy toho, aby za takový čin 

mohl být pachatel trestně odpovědný, jelikož za jiných okolností by právě nepříčetnost trestní 

odpovědnost vylučovala. Pokud by se zavinění mělo vztahovat i na kvazidelikt, nejednalo by se 

o trestný čin opilství, ale o actio libera in causa, v rámci kterého má pachatel takového činu 

plnou trestní odpovědnost za čin, který spáchal, byť ve stavu nepříčetnosti. V rámci této práce 

jsem se zaobírala též účastenstvím u trestného činu opilství a došla jsem k závěru, že některé 

formy účastenství, jako například organizátorství, nepřicházejí vůbec v úvahu z povahy daného 

trestného činu. Opět zde má trestný čin svoje specifikum v tom, že se účastenství musí posuzovat 

u každého pachatelova jednání zvlášť. To znamená, že účastenství se posuzuje zvlášť u trestného 

činu opilství a zvlášť u kvazideliktu.  

 

Další zajímavostí u trestného činu opilství je, že u něho není možný jednočinný souběh 

(tedy konkurence ideální) s jiným trestným činem, ale vícečinný souběh (tedy konkurence 

reálná) trestného činu opilství s jiným trestným činem možné je. Nakonec jsem nastínila 

problematiku trestních sankcí a trestní sazby u trestného činu opilství, která, jak se shoduje 

většina odborníků, je zbytečně přísná, jelikož její horní hranice je nepřiměřeně vysoká. I já se 

s tímto názorem ztotožňuji a trestní sazba mi přijde zbytečně vysoká a nepřiměřená. Odborníci, 

kteří zastávají názor, že trestný čin opilství patří mezi delikty abstraktně ohrožující, k čemuž se  

i já přikláním, poukazují na to, že právě vzhledem k tomuto pojetí trestného činu opilství je 

trestní sazba příliš vysoká. Následně jsem se věnovala i jednotlivým trestům, které je možné  

za trestný čin opilství uložit mimo trest odnětí svobody, jako je například propadnutí věci nebo 

peněžitý trest. U trestného činu opilství jsou velice důležitá i ochranná opatření, jako například 

ochranné léčení či zabezpečovací detence, které působí preventivně a jejichž účelem je 

především ochrana společnosti před trestnou činností a náprava pachatele. Ze všeho výše 

uvedeného dovozuji, že trestný čin opilství je skutečně specifickým a atypický trestným činem,  
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o jehož pojetí odborníci stále diskutují a jehož některé aspekty kritizují. Myslím si však, že je 

důležité mít tento trestný čin zakotven vedle institutu actio libera in causa ve zvláštní části 

trestního zákoníku, jelikož oba tyto instituty společně řeší problém spáchání trestného činu  

ve stavu zaviněné nepříčetnosti. Domnívám, že je trestný čin opilství v našem platném právu 

řešen poměrně rozumným, ale nutno dodat, ne ještě úplně ideálním způsobem. Stále totiž tento 

trestný čin vyvolává mnoho kritiky mezi odborníky, a především na některé otázky ohledně 

tohoto činu, je v různých teoriích nahlíženo rozdílným způsobem, což může v praxi činit 

problémy. Proto na některé otázky musí přinést odpovědi judikatura. 

 

  



 

 102 

Abstrakt 

 
Tato diplomová práce, která nese název „Trestný čin opilství dle § 360 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník“, se věnuje rozboru a bližšímu poznání trestného činu opilství ze všech jeho 

aspektů. Nejprve se zabývá historickým kontextem tohoto trestného činu a dále pak vývojem 

jeho pojetí během historie až do současnosti. Také tato práce popisuje pojmy zmenšená 

„příčetnost“ a „nepříčetnost“ a další pojmy, které s trestným činem opilství souvisí, a pro úplnost 

se věnuje i institutu actio libera in causa, a to oběma jeho formám. Trestný čin je velice sporným 

a atypickým trestným činem, přičemž je zároveň jedním ze způsobů řešení protiprávního jednání 

způsobeného v zaviněné nepříčetnosti. Tento trestný čin spočívá v tom, že pachatel činu jinak 

trestného (tedy takového, kterému chybí podstatný znak pro to, aby mohl být trestným činem) se 

před spácháním takového činu přivedl zaviněně požitím či aplikací návykové látky do stavu 

nepříčetnosti. Nepříčetnost jako taková u pachatele trestní odpovědnost vylučuje, ale ne 

v případě, kdy si ji pachatel způsobil sám aplikací či požitím návykové látky, v čemž lze 

spatřovat unikátnost tohoto trestného činu. Zajímavé je i to, že svým způsobem trestný čin 

opilství prolamuje zásadu nullum crimen sine culpa, tedy zásadu odpovědnosti za zavinění, 

jelikož trestný čin opilství se skládá ze dvou jednání, přičemž zavinění se vztahuje pouze 

k prvnímu z nich, tedy k přivádění se do stavu nepříčetnosti, nikoliv ke kvazideliktu v tomto 

stavu následně spáchanému. Tato práce si klade za cíl detailně rozebrat tento speciální trestný čin 

ze zvláštní části trestního zákoníku a prozkoumat ho ze všech možných úhlů pohledu a z různých 

teoretických rovin. 

 

Klíčová slova 

 
Trestný čin opilství, zmenšená příčetnost, zaviněná nepříčetnost, nepříčetnost, návyková látka, 

actio libera in causa, zavinění, kvazidelikt, trestní sazba, ochranné léčení 

 

 

Abstract 
 

This thesis, bearingthename „The crime of drunkenness according to § 360  

of Act No. 40/2009Coll., Criminal Code” aims to analyse and understand deeper the crime  

of drunkenness in all its aspects. Initially, it deals with the historical kontext of this crime and  

the development of its conception through history to this day. The thesis also describes terms  

of diminished sanity and insanity as well as other terms related to the crime including  

the institute actio libera in causa in both of its forms. This crime is indeed an atypical one, whilst 
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being one of the methods of dealing with illegal deeds committed by inflicted insanity.  

Such crime lies in the fact that the offender of an act otherwise criminal (one lacking  

an important sign of a crime) had, prior to such act, induced himself to a state of insanity  

by culpable consuming or applicating an addictive substance. Insanity as itself exclude criminal 

culpability of the offender, however not in cases hen offender self-inducing it by consuming or 

applicating an addictive substance, which makes the crime of drunkenness unique. No less 

interesting is that, in a way, the crime of drunkenness overcomes the principle nullum crimen 

sine culpa, or no crime without culpability, since it is composed of two separate actions, while 

culpability revers only to the self-inducing of insanity, whereas not to the quasi-delict 

subsequently committed in such state. This thesis tends to analyse in detail this singular 

crimefrom a special part of the Criminal Code and to inspect it from all points of view and 

theoretical planes possible. 

 

Key words 

 

Crime of drunkenness, diminished sanity, voluntary insanity, insanity, addictive substance, actio 

libera in causa, blame, quasi delict, penalty rate, protective treatment 
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SOLNAŘ, Vladimír a kol.: Československé trestní právo: svazek první, obecná část 2., částečně přepracované 

vydání, Praha: Orbis, 1969, s. 115-17 
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ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a 

praxi) – 1. část. Trestněprávní revue, 2006, č. 2 

 

ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní revue, 2006, č. 3 
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