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Úvod 

V posledních desetiletích se vlastnictví motorového vozidla transformovalo 

z luxusní záležitosti ve zcela neodmyslitelnou součást každodenního života většiny dospělé 

populace. Rozvoj silniční dopravy skýtá mnoho nesporných výhod. Málokdo si však  

při usednutí do motorového vozidla, ať již v roli řidiče či spolujezdce, uvědomuje vysokou 

míru rizika, která jízdu po pozemních komunikacích doprovází.  

Modernizace a automatizace se dotýká všech odvětví, automobilový průmysl 

nevyjímaje. Vývoj a zavádění bezpečnostních prvků v moderních motorových vozidlech 

napomáhají v mnohých případech nejen zabránit dopravním nehodám, ale zmírňují i jejich 

případné následky. V dnešní době nastupující robotizace můžeme spatřovat pokusy  

o zavedení plně automatizovaných vozů, které umožňují autonomní řízení umělou 

inteligencí na základě sofistikovaných algoritmů. V nedaleké budoucnosti lze očekávat 

masovou výrobu těchto vozidel a jejich zapojení do běžného silničního provozu, od čehož  

si osoby zúčastněné na vývoji slibují výrazný úbytek dopravní nehodovosti a s tím spojené 

zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Před zákonodárci a právními odborníky 

bude stát zajisté nelehký úkol − jak upravit případnou trestní odpovědnost uživatelů 

takových vozidel. Dá se předpokládat, že vyvstanou nejen otázky, jak posuzovat dopravní 

nehody zaviněné umělou inteligencí, ale i otázky týkající se případné beztrestnosti jízdy  

pod vlivem návykové látky nebo bez příslušného řidičského oprávnění. Zodpovězení těchto 

otázek bude bezpochyby předmětem diskuzí, přičemž bude záviset zejména na úrovni umělé 

inteligence a posouzení, zda osobu, která se bude v takovém vozidle nacházet, lze ještě 

považovat za řidiče.  

V současné době je trestná činnost v silniční dopravě stále aktuálním problémem, 

který má denně negativní dopad na desítky lidských životů. V roce 2020 tato trestná činnost 

představovala necelý 29,7% podíl na celkové kriminalitě v České republice, přesto je laickou 

veřejností vzhledem ke svému charakteru bagatelizována.1 Lidé si pod pojmem trestný čin 

představí zejména násilné či majetkové trestné činy. Přitom lze pro demonstraci závažnosti 

tohoto druhu trestné činnosti uvést, že v roce 2020 bylo evidováno 130 obětí vražd, zatímco 

počet obětí dopravních nehod dosáhl čísla 460. Pachatelé trestných činů v silniční dopravě 

jsou však převážně dosud bezúhonní občané, kteří v důsledku zaváhání či nepozornosti 

 
1 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ZA ROK 2020: Textová část, 2021. Brno, s. 50 

Dostupné také z: https://verejnazaloba.cz/wpcontent/uploads/2021/06/Zpr%C3%A1va_o_%C4%8Dinnosti_ 

SZ_za_rok_2020_textov%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st.pdf 

 



 

 

zavinili dopravní nehodu se závažnými následky. Mnoho řidičů ani neví, že závažná 

dopravní nehoda může založit trestní odpovědnost. To se negativně podepisuje na jejich 

chování, které se projevuje nerespektováním dopravních předpisů a riskantní,  

až nebezpečnou jízdou. Dodržování předpisů, které upravují provoz na pozemních 

komunikacích, je přitom základním předpokladem minimalizace rizika vzniku dopravní 

nehody. 

Oblast silniční dopravy je rovněž ovlivněna problematikou nadměrného užívání 

alkoholu a jiných návykových látek. Česká republika ve spotřebě alkoholu pravidelně 

obsazuje přední příčky v evropských statistikách. Nadměrná konzumace alkoholu  

se následně promítá do časté jízdy ve stavu vylučujícím způsobilost k bezpečnému řízení 

motorového vozidla. Návyková látka přitom negativně ovlivňuje vnímání a jízdní schopnosti 

řidiče, který se vlivem jejich požití stává vysoce nebezpečným účastníkem silničního 

provozu. Pouze za rok 2020 bylo vlivem alkoholu a jiných návykových látek způsobeno  

4 747 nehod.2 Přestože jsou tato čísla velmi vysoká, zdaleka nevystihují skutečný rozsah 

takto nebezpečné jízdy, neboť ke zjištění přítomnosti návykové látky v těle řidiče dochází 

pouze v rámci preventivních silničních kontrol či po dopravní nehodě. Reálný počet 

ovlivněných řidičů proto bude výrazně vyšší.  

Výběr tématu byl ovlivněn především mou dosavadní odbornou praxí, kterou 

vykonávám v advokátní kanceláři specializující se na obhajobu pachatelů trestných činů 

v silniční dopravě před soudy prvního i druhého stupně. V rámci zastupování klientů před 

soudy po celé České republice jsem měl možnost setkat se s odlišnou rozhodovací praxí 

jednotlivých soudců. To ve mně vzbudilo zájem nejen hlouběji porozumět tomuto tématu, 

ale i nabídnout případným čtenářům právní analýzu rozhodovací praxe, která je ve zjevném 

rozporu s laickou představou spravedlnosti, že v obdobných případech má býti rozhodnuto 

obdobně. 

Trestná činnost v silniční dopravě je takřka nevyčerpatelným tématem, k jehož 

zpracování lze přistupovat optikou mnoha oborů. Pouze právní obor nabízí zpracování  

jak po stránce hmotněprávní, procesněprávní, tak i kriminologické, přičemž každý přístup 

by rozsahem vystačil na samostatnou práci. Cílem této práce proto není podat vyčerpávající 

výklad tématu v celé jeho šíři, ale zaměřit se na tuto trestnou činnost z hlediska trestního 

 
2 STRAKA, Jan, PELEŠKOVÁ, Jana, 2021. Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2020. 

Praha: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, s. 19. 

 



 

 

práva hmotného, doplněnou o kritiku aktuálních problémů, s nimiž jsem měl možnost  

se setkat v rámci své odborné praxe. 

I přes svá specifika není této trestné činnosti vyčleněna samostatná hlava ve zvláštní 

části trestního zákoníku, která by obsahovala právní úpravu trestných činů v silniční 

dopravě. Nelze tedy jednoznačně určit, které trestné činy lze subsumovat pod trestné činy 

v silniční dopravě. Shoda nepanuje ani mezi právními teoretiky, kteří ke kategorizaci těchto 

činů přistupují odlišně.  

Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole vymezuji, které trestné 

činy budou předmětem této práce. Dále se zabývám rozborem zákonných znaků trestných 

činů s uvedením příkladů z oblasti silniční dopravy. U dopravních nehod je posuzování 

nedbalostního zavinění řidičů velice složitým problémem, z toho důvodu věnuji větší 

pozornost subjektivní stránce trestného činu.  

Ve druhé kapitole se zabývám důležitými pojmy, které se zpracovávanou 

problematikou úzce souvisí a jsou zásadní pro vznik trestní odpovědnosti. Vymezuji pojmy 

silniční dopravní nehoda, porušení důležité povinnosti, princip omezené důvěry a návykové 

látky. 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na rozbor jednotlivých skutkových podstat trestných 

činů v silniční dopravě, které jsou vymezeny v první kapitole textu práce. Teoretické 

zpracování tématu obohacuji o judikaturu a poznatky z odborné praxe, zejména u trestného 

činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku a trestného činu maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. 

Ve čtvrté kapitole nabízím stručný exkurz do právní úpravy trestných činů v silniční 

dopravě v Polské republice. Zvláštní část polského trestního zákoníku obsahuje hlavu XXI., 

jejíž název lze přeložit jako Trestné činy proti bezpečnosti v provozu. Taková systematika 

trestního zákoníku je v Evropě spíše ojedinělým úkazem a umožňuje zkoumání odlišného 

přístupu k právní úpravě trestných činů v dopravě. V minulosti bylo zakotvení samostatné 

hlavy předmětem diskuzí i v České republice. Od těchto návrhů však bylo z důvodu 

nadbytečnosti upuštěno. 

V páté kapitole se zabývám aktuálními praktickými problémy trestné činnosti 

v silniční dopravě. Popisuji nedostatky současné právní úpravy a nabízím možná řešení 

v rámci úvah de lege ferenda.   

 

 

 



 

1 

 

1 Trestné činy v silniční dopravě 

Ve zvláštní části trestního zákoníku není obsažena žádná hlava, která by nesla název 

„trestné činy v silniční dopravě“ a která by zahrnovala samostatné skutkové podstaty 

zohledňující specifika této trestné činnosti. Osoby, které svým jednáním narušují bezpečnost 

v provozu na pozemních komunikacích, jsou proto postihovány podle obecných trestných 

činů, kterých se lze dopustit i jinak než v souvislosti s dopravou. Právní teoretici k vymezení 

trestných činů v silniční dopravě přitom přistupují odlišně. Vzhledem k tomu nelze 

jednoznačně určit jejich výčet. V této kapitole se v první části zabývám jednotlivými 

přístupy k vymezení trestných činů v silniční dopravě a určuji, které trestné činy budou 

předmětem této práce. 

Ve druhé části rozebírám zákonné znaky trestných činů. Výklad je přizpůsoben 

tématu práce a veškeré příklady jsou uváděny z oblasti silniční dopravy. Jedním 

z nejsložitějších problémů je posuzování zavinění u silničních dopravních nehod. Více 

pozornosti je proto věnováno subjektivní stránce trestného činu. 

 

1.1 Obecná charakteristika trestných činů v silniční dopravě 

Silniční doprava je v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

definována jako „[…] souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní 

doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí 

(nákladní doprava) vozidly, jakož i přemisťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.“3 

Oproti dopravě železniční, letecké či plavební se jedná o bezesporu nejrozšířenější způsob 

dopravy. Důvodem je fakt, že se drtivá většina dospělých osob dostává do role samotných 

řidičů dopravních prostředků, nikoliv pouze pasažérů. Na dopravních cestách se tedy nachází 

značný počet osob, které mají na dění na těchto cestách vliv a mohou případně způsobit 

závažné následky. Proto podléhá silniční doprava podrobné právní úpravě, kdy jako 

nejdůležitější právní předpisy lze uvést: zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“), dále zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

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

komunikacích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb.,  

 
3 srov. § 2 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. 
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o podmínkách provozu vozidel na dopravních komunikacích, zákon č. 168/1999 Sb.,  

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a z podzákonných 

právních předpisů vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  

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

komunikacích). V rámci silniční dopravy dochází k jednáním škodlivým pro společnost, 

která nejsou upravena pouze správními předpisy a potažmo trestána správními orgány,  

ale u kterých může dojít i k trestnímu postihu.   

Trestná činnost v silniční dopravě je specifickou oblastí kriminality, která si žádá 

zvýšené pozornosti. Lze ji vymezit jako „[…] trestnou činnost ve spojitosti s užitím 

dopravního prostředku v rozporu s pravidly provozu, která vede k ohrožení či porušení 

zájmu společnosti na ochraně života, zdraví či majetku cizích osob.“4 Převážná část trestných 

činů spáchaných při provozu na pozemních komunikacích souvisí s dopravní nehodou.  

S tím jsou následně spojeny určité charakteristické rysy, které tuto skupinu trestných činů 

odlišují od jiných skupin. 

Vzhledem k povaze této trestné činnosti jsou nejvýraznějším specifikem její pachatelé. 

Nejedná se o typický profil pachatele se sklony k recidivě, který má problémy se sociálně 

integrovat do společnosti.5 Zpravidla budou pachateli dosud bezúhonní občané, kteří  

se do střetu se zákonem dostávají poprvé, netrpí žádnou formou psychické deviace a v jejich 

jednání nelze spatřovat zištnost, pomstychtivost ani snahu o pokračování v trestné činnosti. 

Ve většině případů bude pachatelem řidič motorového vozidla. Z toho důvodu budu později 

v práci při uvádění příkladů pracovat zejména s pojmem řidič motorového vozidla. To však 

zpravidla nevylučuje, aby se daného trestného činu mohl dopustit i řidič jiného dopravního 

prostředku, např. cyklista.6 

Dalším charakteristickým rysem je výrazné zastoupení nedbalostních trestných činů. 

S tím je spojena i potřeba důsledného zjišťování subjektivní stránky trestného činu  

pro spravedlivé posouzení daného případu a případného postihu pachatele.  

Spáchání trestných činů v souvislosti s dopravní nehodou je často otázkou zlomku 

vteřiny. Vzhledem k nedbalostní formě zavinění není jednání pachatele vedeno úmyslem  

 
4 GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 5. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 429. 
5 Se sklony ke speciální recidivě se můžeme setkat pouze u pachatelů některých úmyslných trestných činů, 

zejména trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku a trestného činu maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. 
6 POLCAR, Miroslav. Některé trestné činy v dopravě páchané řidiči motorových dopravních prostředků  

na pozemních komunikacích. Trestní právo. 2014, roč. 16, č. 4, s. 15. 
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a jako takové často spočívá v chybné reakci, neadekvátním úleku či nesprávném zhodnocení 

náhle vzniklého problému v provozu na pozemních komunikacích, u něhož měl účastník 

pouze velmi omezené množství času k rozhodnutí nebo v případě usnutí za volantem vůbec 

žádné.7 

Podstatná část těchto trestných činů vyžaduje způsobení následku na životě, zdraví nebo 

majetku a řadí se mezi činy poruchové. Pouze u některých trestných činů postačí pouhé 

ohrožení zájmu chráněného zákonem. Tyto trestné činy, zejména trestný čin ohrožení  

pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku, vykazují vysokou míru latence. Zjištění 

skutečného rozsahu této trestné činnosti je závislé především na aktivitě dopravní policie.8 

Zároveň je zajímavé, jak veřejnost na trestnou činnost spojenou s dopravní nehodou 

nahlíží. Na jedné straně se setkáváme s lhostejností, shovívavostí a omlouváním jednání 

pachatele s argumentací, že se jednalo o nešťastnou náhodu či měly dané osoby smůlu.  

Na druhé straně bývá pachatel často nepřiměřeně a jednoznačně odsouzen bez znalosti 

konkrétních příčin způsobení dopravní nehody.9 

Zatímco v zákoně o silničním provozu nalezneme v ustanovení § 125c výčet přestupků, 

kterých se fyzická osoba dopustí v provozu na pozemních komunikacích, není zcela 

jednoznačné, které trestné činy lze subsumovat pod trestné činy v silniční dopravě.  

Je to dáno především členěním zvláštní části trestního zákoníku do třinácti hlav podle 

skupinových objektů trestných činů, tedy společenských vztahů, zájmů a hodnot chráněných 

trestním zákonem. Zvláštní část neobsahuje speciální úpravu trestných činů v silniční 

dopravě (na rozdíl od např. polské, maďarské, slovinské či španělské právní úpravy)  

a až na trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle  

§ 151 tr. zákoníku a trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1, alinea 

první, tr. zákoníku nejsou doprava a pojmy úzce s ní související znakem základní skutkové 

podstaty žádného trestného činu. Pojmy související s dopravou nalezneme v některých 

kvalifikovaných skutkových podstatách, např. u trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky pojem dopravní nehody v ustanovení § 274 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. 

 
7 POLCAR, Miroslav. Některé trestné činy v dopravě páchané řidiči motorových dopravních prostředků  

na pozemních komunikacích. Trestní právo. 2014, roč. 16, č. 4, s. 15. 
8 GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 5. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 433. 
9 POLCAR, Miroslav. Některé trestné činy v dopravě páchané řidiči motorových dopravních prostředků  

na pozemních komunikacích. Trestní právo. 2014, roč. 16, č. 4, s. 15. 
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Mezi právními teoretiky nepanuje jednotný názor, které trestné činy lze zařadit mezi 

trestné činy v silniční dopravě. Můžeme se proto setkat s různými přístupy. V širším pojetí 

lze za trestné činy spáchané v silniční dopravě, resp. v souvislosti s dopravou, považovat 

nepřeberné množství trestných činů. Dopravní prostředek může být hmotným předmětem 

útoku u trestného činu krádeže podle ustanovení § 205 tr. zákoníku. Stejně tak lze jeho 

prostřednictvím spáchat vraždu podle ustanovení § 140 tr. zákoníku. Trestného činu padělání 

a pozměnění veřejné listiny podle ustanovení § 348 tr. zákoníku se pak dopustí ten,  

kdo padělá řidičský průkaz. Kdo při ujíždění Policii České republiky projede zátaras 

takovým způsobem, že donutí příslušníky Policie České republiky uskočit z cesty, se dopustí 

trestného činu násilí proti úřední osobě podle ustanovení § 325 tr. zákoníku. Tento výčet  

ale zdaleka není kompletní. 

Jeden z přístupů nabízí pražská učebnici kriminologie, v níž nalezneme následující 

dělení trestných činů v silniční dopravě: 

„1. trestné činy spočívající v řízení dopravního prostředku pod vlivem návykové 

látky (podle § 274, případně § 360 tr. zákoníku), 

2. trestné činy spočívající v řízení dopravního prostředku přes uložený zákaz 

činnosti, resp. bez příslušného oprávnění [podle § 337 odst. 1 písm.  

a) tr. zákoníku] 

3. trestné činy spáchané způsobením dopravní nehody či ve spojitosti s ní [např. 

podle § 143, § 147, § 148, § 151, § 273 etc. tr. zákoníku].“10  

Jiný přístup nabízí Chmelík − trestné činy v silniční dopravě dělí dle dopravních nehod 

na trestné činy, které přímo souvisejí s dopravní nehodou (ublížení na zdraví a obecné 

ohrožení) a na doprovodné trestné činy, které mají vztah k dopravní nehodě a souvisejí s ní, 

ale přímo na vzniku následku se nepodílejí (ohrožení pod vlivem návykové látky, 

neposkytnutí pomoci, poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení, 

ohrožení životního prostředí, neoprávněné užívání cizí věci a jemu korespondující trestný 

čin porušování služebních povinností).11 V učebnici Vetešníka je do této skupiny mimo jiné 

zařazen též např. trestný čin vraždy a pojistný podvod.12 

Pro účely této práce se zaměřím na trestné činy, jichž se pachatel dopustí přímo 

v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích. Dalo by se říci, že trestné činy, které 

 
10 GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 5. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 432. 
11 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 25−26. 
12 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 628−629. 
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budou předmětem této práce, mají společný objekt – bezpečnost při provozu na pozemních 

komunikacích. Při výběru trestných činů se přikláním spíše k pojetí, které podává pražská 

učebnice kriminologie.13 Nebudu se však zabývat trestným činem opilství, který  

se v dopravě vyskytuje minimálně. Vzhledem k zanedbatelnému množství vražd 

spáchaných za užití dopravního prostředku a k převážně majetkové povaze trestného činu 

pojistného podvodu se nebudu zabývat ani těmito trestnými činy. Nad tento rámec se budu 

věnovat trestnému činu neoprávněného užívání cizí věci. Tento trestný čin sice zasahuje 

majetkovou sféru poškozeného a s nebezpečnou jízdou pachatele v zásadě nesouvisí. 

Pachatel přesto může během této neoprávněné jízdy porušit dopravní předpisy  

a ve výjimečných případech se i podílet na způsobení dopravní nehody. 

Z trestných činů proti životu a zdraví se budu zabývat: 

• trestným činem usmrcení z nedbalosti (§ 143 tr. zákoníku)  

• trestným činem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 tr. zákoníku) 

• trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 tr. zákoníku) 

• trestným činem neposkytnutí pomoci (§ 150 tr. zákoníku) 

• trestným činem neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku  

(§ 151 tr. zákoníku), 

z trestných činů proti majetku: 

• trestným činem neoprávněného užívání cizí věci (§ 207 tr. zákoníku), 

z trestných činů obecně nebezpečných: 

• trestným činem obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273 tr. zákoníku) 

• trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr. zákoníku) 

• trestným činem poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

z nedbalosti (§ 277 tr. zákoníku), 

z trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných: 

• trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  

(§ 337 tr. zákoníku). 

 

 
13 GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 5. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 432. 
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1.2 Zákonné znaky trestných činů v silniční dopravě 

Pro určení, zda je protiprávní jednání spáchané na úseku dopravy trestným činem,  

je nezbytné vycházet z legální definice trestného činu, kterým je podle ustanovení § 13 odst. 

1 tr. zákoníku „[…] protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v takovém zákoně“.14 Protiprávnost může být vykládána dvěma způsoby. 

Jednak jako protiprávnost formální, která představuje protinoremnost, tedy rozpor s právním 

řádem jako celkem, jednak jako protiprávnost materiální, která představuje jednání škodlivé 

pro společnost.15 

Vedle protiprávnosti kumulativně přistupuje i druhá podmínka – znaky uvedené 

v trestním zákoně, na jejichž základě lze hovořit o formálním pojetí trestného činu.  

Znaky uvedené v trestním zákoně ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 tr. zákoníku dělíme  

na obecné (věk, příčetnost a v případě mladistvých i rozumová a mravní vyspělost), které 

jsou pro všechny trestné činy stejné, a typové (subjekt, objekt, subjektivní a objektivní 

stránka), které tvoří skutkovou podstatu trestného činu a odlišují trestné činy od sebe 

navzájem. Pro vznik trestní odpovědnosti je nutné naplnit všechny znaky uvedené v trestním 

zákoně.16 

Toto formální pojetí trestného činu je změkčováno dvěma korektivy rozsahu trestního 

bezpráví, a proto se v české právní úpravě hovoří o tzv. formálně-materiálním pojetí 

trestného činu. Hmotněprávním korektivem je zásada subsidiarity trestní represe, která  

je upravena v ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku a omezuje trestní odpovědnost pachatele 

pouze na případy společensky natolik škodlivé, že nepostačí uplatnění odpovědnosti  

podle jiného právního předpisu (např. „hraniční případy“ ublížení na zdraví z nedbalosti 

podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku).17 Procesněprávním korektivem je zásada oportunity, která 

je upravena v ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) tr. řád, resp. § 159a odst. 4 tr. řád a umožňuje 

státnímu zástupci zastavit, resp. odložit trestní stíhání z důvodu neúčelnosti.18 

Ve třetí kapitole se věnuji výkladu jednotlivých skutkových podstat trestných činů 

v silniční dopravě. Za účelem zachování systematičnosti práce a zamezení dvojího výkladu 

shledávám jako nezbytné se jednotlivými typovými znaky zabývat již v této kapitole.  

 
14 srov. § 13 odst. 1 tr. zákoníku. 
15 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 136. 
16 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 92-93. 
17 RŮŽIČKA, Miroslav. Trestné činy v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 

2010, roč. 8, č. 3, s. 11. 
18 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 138. 
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Při výkladu ovšem není opomenuto téma práce a veškerá specifika a uváděné příklady jsou 

z oblasti silniční dopravy. Výklad je omezen na rozsah relevantní pro posuzování viny 

pachatele trestných činů v silniční dopravě, a to zejména těch spáchaných způsobením 

dopravní nehody. S tím úzce souvisí další pojmy jako důležitá povinnost a princip omezené 

důvěry, jejichž výklad je zpracován v následující kapitole. Jak je výše uvedeno, typovými 

znaky jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. 

Objekt trestného činu lze charakterizovat jako společenské vztahy, zájmy  

a hodnoty, které jsou natolik důležité, že je potřebné je chránit prostředky trestního práva, 

zejména ukládáním trestů nebo pohrůžkou jejich uložení, a v případě uložení trestů 

zajištěním jejich výkonu. Individuální objekty, k jejichž ochraně slouží jednotlivé skutkové 

podstaty, jsou na základě společných druhových znaků zahrnuty do skupinových objektů. 

Ty mají vliv na členění zvláštní části trestního zákoníku do třinácti hlav. Za skupinový objekt 

trestných činů v silniční dopravě se dá považovat bezpečnost při provozu na pozemních 

komunikacích, která se právní úpravy v podobě samostatné hlavy zvláštní části trestního 

zákoníku nedočkala. Tyto trestné činy jsou proto rozptýlené ve čtyřech hlavách, kdy objekty 

trestných činů v silniční dopravě mohou být v závislosti na konkrétním trestném činu život, 

zdraví, majetek a veřejný pořádek.19 

Objektivní stránka trestného činu charakterizuje způsob spáchání trestného činu  

a jeho následky. Obligatorními znaky jsou jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním 

a následkem.  

Jednáním rozumíme projev vůle ve vnějším světě a může mít formu jak konání,  

tak i opomenutí. Podle toho rozlišujeme komisivní trestné činy, které jsou spáchané 

konáním, a na omisivní trestné činy, které jsou spáchané opomenutím. Omisivní trestné činy 

pak rozlišujeme na pravé omisivní trestné činy, kterých je možné se dopustit pouze 

opomenutím obecné povinnosti uložené trestním zákonem (např. trestný čin neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku dle § 151 tr. zákoníku), a nepravé omisivní trestné 

činy, kterých se lze dopustit jak konáním, tak i opomenutím, a u nichž je pro vznik trestní 

odpovědnosti pachatele potřebné opomenutí zvláštní povinnosti konat podle ustanovení  

§ 112 tr. zákoníku (např. trestné činy spáchané při způsobení dopravní nehody, které mohou 

spočívat jednak v tom, že řidič konal, kupříkladu se rozhodl předjíždět v zatáčce přes plnou 

čáru, jednak v tom, že řidič opomenul dodržet povinnost, kterou mu ukládá zákon  

 
19 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 116 a násl. 
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o silničním provozu, kupříkladu při odbočování řidič opomene dát znamení o směru jízdy, 

kvůli čemuž vznikne neočekávaná situace pro ostatní vozidla a dojde ke srážce). 

Následkem rozumíme porušení či ohrožení objektu. Z toho hlediska dochází 

k rozlišení trestných činů na trestné činy poruchové (např. § 143 odst. 1 tr. zákoníku  

– ublížení na zdraví na základě způsobené dopravní nehody) a ohrožovací (např. § 274 odst. 

1 tr. zákoníku – zastavení silně podnapilého řidiče v rámci policejní silniční kontroly).  

Příčinný vztah mezi jednáním a následkem se stanoví pomocí tzv. teorie podmínky, 

která zkoumá, zda by k následku došlo, pokud by se dané jednání odmyslelo.  

Za příčinu jsou považovány všechny jevy, bez nichž by následek nenastal. Zkoumání 

příčinného vztahu nabírá na důležitosti v případě dopravních nehod, kdy se na způsobení 

následku zpravidla podílí více příčin. Je pak na orgánech činných v trestním řízení,  

aby prokázaly, která příčina měla na způsobení následku zásadní vliv, popřípadě jakou 

měrou se na způsobení následku podílely jiné příčiny. Jak uvedeno v učebnici Vetešníka: 

„Požadavek příčinného vztahu znamená, že určitá osoba může být trestná jen tehdy, jestliže 

svým jednáním následek skutečně způsobila. Zejména u dopravních nehod je každý následek 

výsledkem mnoha příčin, přičemž příčinou následku je každé jednání, bez kterého  

by následek nenastal. Určitá činnost, okolnost apod. neztrácí svůj charakter příčiny jenom 

proto, že mimo ni vedly k následku i další či jiné příčiny, podmínky, okolnosti atd. Proto  

se příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem nepřerušuje, jestliže k jednání 

pachatele přistoupí další skutečnost, jež spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání 

pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo. Příčinou je totiž 

každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal  

(co do rozsahu poruchy či ohrožení, místa, času apod.) V trestním právu do příčinnosti 

v širším smyslu zahrnujeme i tzv. podmínky. Je tomu tak proto, že někdy je třeba postihnout 

i jednání, která jsou pouhou podmínkou následku. Jakákoliv podmínka, bez níž by následek 

nenastal, nebo sice nastal, ale jinak, se pokládá za příčinu v trestněprávním smyslu.  

Každé jednání, bez kterého by následek nebyl nastal, není však stejně důležitou příčinou 

následku.“20  

Pro správné posouzení viny řidičů se musí zkoumat nejen příčinný vztah k následku, 

ale i k účinku, případně těžšímu následku, s čímž se lze u dopravních nehod setkat poměrně 

často. Typickým případem je posouzení viny pachatele, kdy došlo k těžšímu následku  

z důvodu nepřipoutání se poškozeného bezpečnostními pásy, k čemuž je dle správních 

 
20 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 632−633. 
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předpisů povinen. V důsledku toho může dojít k mnohem závažnějším poraněním 

poškozeného. V některých případech by bylo nespravedlivé tento těžší následek přičítat 

pachateli, když jej poškozený spoluzavinil, neboť vývoj příčinné souvislosti musí být 

zahrnut zaviněním alespoň v hrubých rysech. Proto nemůže být pachatel trestně odpovědný 

za následek, který nemohl předvídat. U osob vyššího věku může dojít ke zhoršení 

zdravotního stavu (např. hnisání rány, s tím spojené dlouhodobější hojení a delší trvání 

pracovní neschopnosti), nebo může poškozený při operaci zemřít např. v důsledku srdeční 

vady. V takovém případě je trestní odpovědnost pachatele za delší trvání pracovní 

neschopnosti, popř. smrt vyloučena.21 Při zkoumání příčinného vztahu bude vždy zapotřebí 

zkoumat okolnosti konkrétního případu, opírat zjištění o znalecké posudky apod.22  

K problematice příčinného vztahu existuje bohatá judikatura. Nejvyšší soud 

kupříkladu uvedl: „Smrt poškozeného (při dopravní nehodě) je v příčinné souvislosti 

s jednáním pachatele i tehdy, jestliže nastala v důsledku selhání krevního oběhu, ke kterému 

došlo zčásti následkem úrazu zaviněného pachatelem, z části na podkladě povšechného 

kornatění tepen u staršího člověka. Trestní odpovědnost pachatele za tento následek závisí 

na tom, zda následek a příčinný průběh k němu vedoucí jsou kryty pachatelovým zaviněním 

či nikoliv.“23 Příčinný vztah naopak není dán v případě smrti poškozeného, který při nehodě 

utrpěl lehká zranění, pokud poškozený zemřel nepředvídatelným způsobem. Jako příklad lze 

uvést případ z minulého tisíciletí, kdy byl poškozený bezprostředně po dopravní nehodě 

autobusu, který sjel do řeky, vytažen z vraku a následně dopraven na bezpečné místo.  

Poté se z nezjištěných důvodů znovu dostal do řeky asi 140 metrů od místa dopravní nehody, 

kde se utopil.24 Příčinný vztah mezi jednáním řidiče a zhoršením zdravotního stavu 

poškozeného není dán též v případě, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku 

neodborné zdravotní péče.25 Dalším výkladem a specifiky příčinného vztahu v silniční 

dopravě se budu zabývat níže v rámci objektivního hlediska nedbalostního zavinění  

a v rámci kapitoly 2.2 Porušení důležité povinnosti. 

Subjekt trestného činu bývá někdy mylně zaměňován s pojmem pachatel. Pachatel je 

v ustanovení § 22 odst. 1 tr. zákoníku definován jako ten, „[…] kdo svým jednáním naplnil 

 
21 FRIML, Karel. Automobil a paragraf − I. díl − trestní. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1975,  

s. 29. 
22 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 22. 
23 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 1981, sp. zn. 5 Tz 66/80. 
24 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 1991, sp. zn. 8 Tz 124/90. 
25 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 23. 
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znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná“. Pachatel 

je konkrétní osobou, která trestný čin spáchala. Oproti tomu subjekt je znakem skutkové 

podstaty a v některých případech zužuje okruh pachatelů, kteří mohou spáchat trestný čin. 

K obecným znakům, a tedy tzv. nárokům na trestní odpovědnost pachatele, může přistoupit 

i zvláštní vlastnost, způsobilost či postavení, kterými musí pachatel disponovat, aby se mohl 

dopustit konkrétního trestného činu. Rozlišujeme tzv. obecný subjekt, kdy pachatelem může 

být kterákoliv osoba, která dovršila 15 let, je příčetná a v případě mladistvých i rozumově  

a mravně vyspělá, tudíž naplní obecné znaky trestného činu. Oproti tomu tzv. konkrétní 

subjekt vyžaduje u pachatele zvláštní vlastnost a tzv. speciální subjekt zvláštní způsobilost 

nebo postavení. U trestných činů v silniční dopravě se v základních skutkových podstatách 

setkáváme zásadně s obecným subjektem, kdy při splnění obecných znaků může být 

pachatelem kdokoliv. Výjimku tvoří trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku podle ustanovení § 151 tr. zákoníku, u kterého je okruh pachatelů omezen pouze 

na řidiče dopravních prostředků, kteří měli účast na dopravní nehodě, a u kterého  

se setkáváme se speciálním subjektem.26 S omezením okruhu pachatelů se setkáváme  

i v některých kvalifikovaných skutkových podstatách. 

Subjektivní stránka trestného činu charakterizuje psychiku pachatele ve vztahu 

k trestnému činu. Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky je zavinění, které lze 

definovat jako „[…] vnitřní (psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají 

trestný čin, ať již vytvořený pachatelem nebo objektivně existujícím bez jeho přičinění již 

v době činu.“27 Platná právní úprava vychází z bipartice zavinění. Může mít formu úmyslu 

(dolus) dle ustanovení § 15 tr. zákoníku nebo nedbalosti (culpa) dle ustanovení  

§ 16 tr. zákoníku V trestním právu se uplatňuje zásada nullum crimen sine culpa28, která  

je vyjádřena v ustanovení § 13 odst. 2 tr. zákoníku. Pro vznik trestní odpovědnosti  

je zapotřebí zavinění v takové formě, v jaké stanoví zákon. Zde se tím rozumí zavinění 

úmyslné, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.29 V případě 

neexistence zavinění, resp. zavinění v požadované formě, není jednání pachatele trestným 

činem − tzv. objektivní odpovědnost je vyloučena. 

 
26 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 227 

a násl. 
27 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 230. 
28 Není trestného činu bez zavinění. 
29 srov. § 13 odst. 2 tr. zákoníku. 
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Zavinění zahrnuje složku vědění a složku volní. Obsahem vědění je vnímání  

a představa. Vnímání je v Jelínkově učebnici specifikováno jako odraz předmětů a jevů 

pomocí našich smyslových orgánů, tedy jak pachatel objektivně vnímá realitu.30 Realitu  

je možné vnímat například zrakem při sledování situace během provozu na pozemní 

komunikaci, sledováním dopravních značek. Vnímat ji lze i sluchem v případě, kdy osoba 

uslyší klakson jiného vozidla apod. Na základě předchozího vnímání za použití znalostí  

a zkušeností se pak v mysli člověka utváří představy, není-li v danou chvíli možné vnímat 

objektivní realitu. Polcar jako příklad uvádí „[…] jízdu automobilem v okolí základní školy, 

jízdu v noci při rozsvícených tlumených světlech, jízdu za sněžení apod.“31 Po pachateli  

se nevyžaduje, aby v době spáchání trestného činu vnímal veškeré skutečnosti relevantní  

pro jeho trestní odpovědnost, ale postačí, pokud si je schopen takové skutečnosti představit.  

U nedbalosti není relevantní pouze skutečné vědění, ale vzhledem k okolnostem i možnost 

takového vědění.32 

Složka volní zahrnuje rozhodnutí pachatele svým jednáním vyvolat rozhodné 

skutečnosti, zejména způsobit následek (porušit nebo ohrozit objekt) popsaný ve skutkové 

podstatě trestného činu. K naplnění volní složky je zapotřebí chtění nebo srozumění.  

Na základě existence volní složky rozlišujeme mezi úmyslem, který zahrnuje složku vědění 

i složku volní, a nedbalostí, která složku volní postrádá.33 

Na základě formy zavinění dělíme trestné činy na úmyslné a nedbalostní. Trestná 

činnost v silniční dopravě je specifická vysokým počtem nedbalostních trestných činů  

(za rok 2020 bylo registrováno 6169 nedbalostních trestných činů v oblasti silniční 

dopravy).34 Důvodem takto vysokého počtu nedbalostních trestných činů jsou silniční 

dopravní nehody, jejichž způsobení je často otázkou zlomku vteřiny. K řízení se uchyluje 

téměř každá osoba po dovršení 18. roku věku a prakticky každý se může stát pachatelem  

i obětí takových trestných činů, kdykoliv se účastní silničního provozu. Větší pozornost je 

proto níže věnována nedbalostní formě zavinění. 

 
30 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 231. 
31 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 17. 
32 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 179 a násl. 
33 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s. 230−232. 
34 Statistické přehledy kriminality za rok 2020. In: Policie České republiky: Služba veřejnosti a prestižní 

povolání [online]. 2020 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-

kriminality-za-rok-2020.aspx 
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Zavinění ve formě úmyslu zahrnuje obě výše uvedené složky. Rozlišujeme na úmysl 

přímý (§ 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku) a úmysl nepřímý (§ 15 odst. 1 písm. b)  

tr. zákoníku).  

O úmysl přímý půjde tehdy, jestliže pachatel věděl, že poruší nebo ohrozí zájem 

chráněný trestním zákonem nebo si byl vědom, že k takovému porušení či ohrožení může 

dojít a chtěl takové porušení nebo ohrožení způsobit. Pachatel v takovém případě pokládá 

následek za nutný a svým jednáním přímo směřuje k poruše nebo ohrožení objektu.  

Pro posouzení jednání jako přímého úmyslu nemusí být tento trestněprávně relevantní 

následek cílem jednání pachatele, postačí, pokud je prostředkem k jinému, klidně  

i beztrestnému cíli.  Úmysl přímý představuje oproti úmyslu nepřímému za jinak shodných 

okolností vyšší míru zavinění, k čemuž soud přihlédne při stanovení druhu a výměry trestu 

podle zásad obsažených v ustanovení § 39 tr. zákoníku, konkrétně v druhém odstavci 

zmiňovaného ustanovení.35 

Úmysl nepřímý se od přímého liší v tom, že pachatel nechce přímo porušit či ohrozit 

zájem chráněný trestním zákonem, ale v případě, že tak učiní, je s tím srozuměn. Srozumění 

představuje kladný vztah člověka k následku, a je proto variantou vůle.36 Způsobení 

trestněprávně relevantního následku je zpravidla vedlejším efektem za dosažením jiného 

cíle. Rizika, že k takovému následku může dojít, si je pachatel plně vědom a je toto riziko 

ochoten podstoupit, resp. je lhostejný37 k tomu, zda takový následek nastane či ne. Zároveň 

nepočítá s tím, že nastane konkrétní okolnost, která může zabránit tomuto možnému 

následku.38  

Zavinění ve formě nedbalosti zahrnuje pouze složku vědění. Složka volní zde,  

co do chtění či srozumění s poruchou nebo ohrožením zájmu chráněného zájmem, chybí. 

Samotné jednání, v jehož důsledku dojde ke způsobení trestněprávně relevantního následku, 

může být projevem vůle – např. řidič automobilu se v noci rozhodne ignorovat červenou 

signalizaci na semaforu spoléhaje se na téměř nulovou frekvenci silničního provozu. 

 
35 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 187−192. 
36 srov. § 15 odst. 2 tr. zákoníku. 
37 O úmysl nepřímý půjde v případě, že je pachatel lhostejný ke způsobení trestněprávně relevantního následku 

–pachatel věděl, že takový následek může nastat, ale bylo mu jedno, zda takový následek nastane. 

Problematické bývají situace, kd se jedná o tzv. pravou lhostejnost, kde neexistuje žádná vůle ke způsobení 

následku – pachatel nevěděl, že takový následek může nastat. Přestože by se dala pravá lhostejnost subsumovat 

pod nepřímý úmysl ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 tr. zákoníku, bývá v praxi posuzována jako vědomá 

nedbalost (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1101/2018  

či rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 8 Tdo 1265/2019). 
38 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 187−192. 
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Přehlédne přijíždějící automobil, který neočekával. V důsledku toho dojde ke střetu vozidel 

a způsobení dopravní nehody v křižovatce. Chybí zde vůle tento trestněprávně relevantní 

následek způsobit – řidič se rozhodl ignorovat červenou signalizaci, nechtěl ovšem způsobit 

dopravní nehodu, ani s tím vzhledem k časovým okolnostem nebyl srozuměn.  

Na základě složky vědění (zda pachatel ví, že svým jednáním může způsobit 

trestněprávně relevantní následek) rozlišujeme na vědomou nedbalost a nevědomou 

nedbalost.39 Aby pachatel jednal ve vědomé nedbalosti, je zapotřebí, aby „[…] věděl,  

že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení 

nezpůsobí.“40 U vědomé nedbalosti bude zapotřebí zkoumat všechny okolnosti relevantní 

pro posouzení přiměřenosti důvodů, na které se pachatel spoléhal, zejména z hlediska 

zkušeností pachatele a dalších okolností.41  

U nevědomé nedbalosti pachatel neví, že „[…] svým jednáním může takové porušení 

nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět 

měl a mohl.“42 U nevědomé nedbalosti bude tedy zapotřebí zkoumat,  

zda pachatel vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům měl a mohl vědět, že může 

dojít ke způsobení následku. 

Nauka trestního práva i soudní praxe se shodují, že kritériem nedbalosti je zachování 

potřebné míry opatrnosti, ke které je osoba v rámci okolností povinna (objektivní hledisko) 

a kterou je podle svých subjektivních možností schopna dodržovat (subjektivní hledisko).43 

Potřebná míra opatrnosti je dána spojením objektivního a subjektivního hlediska, neboť 

pouze jejich spojení odpovídá zásadě odpovědnosti za zavinění v trestním právu.44  

Provoz na pozemních komunikacích je značně regulován a pravidla silničního 

provozu platí pro všechny řidiče stejně. Objektivní hledisko v oblasti dopravy fakticky 

znamená porušení právní normy, resp. konkrétního ustanovení dané normy.45  

Míra opatrnosti je vyjádřená v zákoně o silničním provozu, ve kterém jsou stanoveny 

 
39 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s. 244−247. 
40 srov. § 16 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. 
41 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. 8 Tdo 1619/2010. 
42 srov. § 16 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. 
43 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 245. 
44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. 8 Tdo 122/2007. 
45 POLCAR, Miroslav. Některé trestné činy v dopravě páchané řidiči motorových dopravních prostředků  

na pozemních komunikacích. Trestní právo. 2014, roč. 16, č. 4, s. 16. 
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povinnosti řidiče, a to jak v konkrétních ustanoveních, tak i obecně (§ 4 písm. a) zákona  

o silničním provozu). Dále pravidla nalezneme v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti  

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou  

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). Jak však uvádí Polcar: 

„Nedbalost řidiče motorového vozidla může být dána ve smyslu trestním i tehdy, když 

neporušil žádné konkrétní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, přesto 

však zanedbá potřebnou opatrnost.“46 Bezpečnostní předpisy nemohou obsáhnout všechny 

situace, které mohou v provozu na pozemních komunikacích nastat. Pokud se jedná o situaci, 

která není výslovně upravena, je každý povinen zachovávat potřebnou opatrnost, která  

je přiměřená okolnostem tak, aby mohl zamezit nehodě.47  

Aby se osoba stala řidičem, musí prokázat znalost příslušných právních norem, čímž 

jsou na osobu řidiče ohledně míry opatrnosti kladeny vyšší nároky. Vzhledem k nebezpečí, 

které hrozí na pozemních komunikacích, je znalost a dodržování těchto norem pro všechny 

řidiče nezbytná. Vyšší míra opatrnosti než takto stanovená se od nikoho nežádá.  

Kdo zachová bezpečnostními předpisy stanovenou objektivní míru opatrnosti, nedopustí 

se nedbalostního trestného činu, přestože dojde k nehodě.48 

Dle judikatury bude míra opatrnosti zachována i v případě, že nebude dodržen 

bezpečnostní předpis. Podmínkou je zajištění bezpečnosti odpovědnou osobou jiným 

vhodným způsobem, který odpovídá novým poznatkům vědeckým, technologickým apod. 

(č. 4/57 Sb. rozh. tr.).49 

Mezi porušením zvláštního předpisu a trestněprávně relevantním následkem musí 

existovat jednak příčinný vztah, jednak musí být jednání zvláštním předpisem zakázáno  

za tím účelem, aby se zabránilo následku, který v konkrétním případě nastal. Tato kritéria 

jsou splněna, pokud např. řidič motorového vozidla ignoruje v obci značení přechodu  

a dopravní značení omezující rychlost z 50 km/h na 30 km/h, které jsou zde dány z důvodu, 

aby se předešlo srážce s chodcem přecházejícím vozovku. V takovém místě v rychlosti  

65 km/h srazí přecházejícího chodce, který utrpí četná zranění. Nedodržení nejvyšší 

 
46 POLCAR Miroslav. Problematika zavinění u trestných činů páchaných v dopravě, součást sborníku 

Trestněprávní prostředky boje proti kriminalitě (aktuální problémy), vyd. Policejní akademie Čr, Praha, 2006, 

s. 144. 
47 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 18. 
48 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 247, 

rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 1976, sp. zn. 6 Tz 55/76. 
49 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 194. 
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povolené rychlosti je příčinou srážky s chodcem, dopravní značení a povinnost jejich 

respektování pak v daném případě slouží jako ochrana chodců přecházejících vozovku. 

V takovém případě je dán příčinný vztah mezi porušením zvláštního předpisu, který skrze 

dopravní značení přímo chrání přecházející chodce a trestněprávně relevantním následkem. 

Při splnění všech zákonných podmínek bude tedy takové jednání posouzeno jako trestný čin 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148, potažmo dle § 147 tr. zákoníku, bude-li 

způsobena těžká újma. Naopak tato kritéria nebudou splněna z důvodu absence příčinného 

vztahu, pokud řidič stejným úsekem pojede rychlostí 25 km/h, avšak nebude připoután 

bezpečnostními pásy a srazí chodce, který neočekávaně vběhne do vozovky.  

Řidič motorového vozidla sice poruší povinnost stanovenou v ustanovení § 6 odst. 1  

písm. a) zákona o silničním provozu tím, že nebude připoután bezpečnostními pásy. 

Nepřipoutání se ovšem není příčinou srážky. Jiný příklad, který se vztahuje právě na účel 

zvláštního předpisu a způsobeného následku, je uveden v Šámalově učebnici.   

Řidič motorového vozidla projede křižovatku na červenou a po 500 metrech srazí opilého 

chodce, který mu vběhne do cesty. Pokud by řidič na křižovatce zastavil, na místě, kde mělo 

dojít ke srážce, by se ocitl o několik vteřin později a ke srážce by nedošlo. Je tu tedy dán 

příčinný vztah mezi porušením zvláštního zákona a následkem. Účelem povinnosti zastavit 

na červenou signalizaci na křižovatce však není ochrana neopatrných opilých chodců  

500 metrů za křižovatkou, ale bezpečnosti provozu na křižovatce. Oba případy pak budou 

v důsledku porušení zvláštního předpisu posouzeny jako přestupky (v prvním případě 

přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k, v druhém případě dle ustanovení  

§ 125c odst. 1, písm. f), bod 5. zákona o silničním provozu). Z důvodu absence všech kritérií 

příčinného vztahu však nebudou posouzeny jako nedbalostní trestné činy.50 

Samotné porušení zvláštních předpisů upravujících pravidla silničního provozu však 

k odpovědnosti za nedbalostní trestný čin nestačí. Jak uvádí Solnař: „Porušení 

bezpečnostních předpisů však ještě nestačí pro závěr, že je tu nedbalost. Porušil-li pachatel 

bezpečnostní předpis, měl si být vědom možnosti, že z toho může vzejít škoda. Není tím však 

řečeno, zda si toho mohl být vědom, hledě k osobním poměrům a okolnostem činu.“51 

Obdobně se k problematice vyjadřuje postarší judikatura (č. 75/58 Sb. rozh. tr.), která uvádí: 

„Ani skutečnost, že jednání pachatele bylo v příčinné souvislosti s následky uvedenými mezi 

 
50 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 192−196. 
51 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Základy trestní odpovědnosti. Systém 

českého trestního práva. Praha: Nakladatelství Orac 2003, s. 296. 
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znaky trestného činu, ani skutečnost, že pachatel porušil předpisy, jejichž účelem je zabránit 

takovým následkům, samy o sobě nestačí k závěru o nedbalosti pachatele […] Je vždy třeba 

zkoumat, zda zaviněné pachatele je dáno konkrétními okolnostmi souzeného případu.“52 

K objektivnímu hledisku přistupuje subjektivní hledisko, které zohledňuje, jakou 

míru opatrnosti byl pachatel schopen vynaložit v konkrétním případě. To je ovlivněno 

jednak osobními vlastnosti a zdravotním stavem pachatele (např. zkušenosti, fyzický stav, 

duševní rozpoložení – rozrušení, stres), okolnosti konkrétního případu (povrch pozemní 

komunikace, její stav, viditelnost, dopravní značka může být zarostlá vegetací nebo v zimě 

zasněžená apod.), ale i znalostí místní dopravní situace. Jako příklad lze uvést situaci,  

kdy žák autoškoly v zimních měsících poprvé opustí cvičnou dráhu a veden instruktorem  

se zúčastní provozu na pozemních komunikacích. V důsledku svých nezkušeností a stavu 

vozovky nezvládne řízení v zatáčce, dostane smyk, srazí se s protijedoucím vozidlem  

a způsobí dopravní nehodu. Na žáka autoškoly jako nezkušeného řidiče nelze klást stejné 

požadavky jako na tzv. vyježděného řidiče, nelze od něj ani očekávat vyšší míru opatrnosti. 

Ani zvýšená pozornost, studium jízdy po namrzlé vozovce z videí by v tomto případě 

nenahradila zkušenosti řidiče zvyklého po namrzlém povrchu jezdit. V daném případě bude 

zpravidla nedbalostní zavinění vyloučeno.53 K posuzování krátkodobé ztráty vědomí, která 

je daná tzv. mikrospánkem, nikoli onemocněním, které vyvolává poruchu bdělosti nebo 

vědomí, se v minulosti Nejvyšší soud vyjádřil tak, že blížícího spánku si musí být řidič 

vědom a musí být schopný včas přerušit jízdu. Mikrospánek tedy ze subjektivního hlediska 

není omluvitelnou příčinou dopravní nehody v důsledku nepříznivého fyzického stavu.54 

Subjektivní hledisko se však častokrát vůbec nezkoumá. Orgány činné v trestním 

řízení vyvozují zavinění pouze z nesprávného chování řidiče, přičemž nezkoumají, zda zde 

byla okolnost, která toto nesprávné chování řidiče odůvodňuje a vylučuje nedbalostní 

zavinění.55 Podle Frimla se přeceňuje porušení bezpečnostního předpisu, aniž dojde 

k zodpovězení otázky, zda bylo zaviněné.56 Přestože jsou uvedené články staršího data,  

dle mého názoru je tento problém stále aktuální. V praxi se setkávám s tím, že je vina 

 
52 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 20. 
53 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s. 244−250. 
54 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 1985, sp. zn. 3 Tz 35/84. 
55 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 18,  

též DOLENSKÝ, Adolf. Nedbalost a doprava. Právo a doprava, ročník I., 1995, číslo 2, s. 2. 
56 FRIML, Karel. K některým otázkám obhajoby v dopravních věcech, Trestně právní revue. 2008, roč. 7, č. 

4, s. 97. 
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dovozována čistě na základě porušení bezpečnostního předpisu. Orgány činné v trestním 

řízení jiné okolnosti nezkoumají. Jejich prokazování ani po námitkách v rámci přípravného 

řízení není obsahem spisu, zejména není proveden vyšetřovací pokus k objasnění podmínek 

na místě dopravní nehody a znalecký posudek, který by pomohl zjistit formu nedbalosti,  

je pak neúplný. Případné námitky v průběhu hlavního líčení jsou ze strany soudu odmítnuty. 
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2 Důležité pojmy 

Předtím než budu rozebírat jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v silniční 

dopravě, je pro zachování systematičnosti této práce nezbytné se zprvu zabývat důležitými 

pojmy, které s trestnou činností v silniční dopravě úzce souvisí a mají případný vliv na vznik 

trestní odpovědnosti. Pojmy, které jsou vymezeny v této kapitole, jsou silniční dopravní 

nehoda, porušení důležité povinnosti, princip omezené důvěry a návykové látky.  

Zavinění silniční dopravní nehody je jednou z hlavních příčin vzniku trestní odpovědnosti. 

Na právní kvalifikaci má přitom zásadní vliv posouzení, zda řidič porušil důležitou 

povinnost. Princip omezené důvěry má významný vliv na posuzování subjektivní stránky 

trestného činu. Trestní odpovědnost za řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky  

je přitom otázkou koncentrace návykové látky v krvi řidiče. Z tohoto důvodu se těmito 

pojmy budu zabývat již z kraje práce. 

 

2.1 Silniční dopravní nehoda  

S trestnou činností v silniční dopravě úzce souvisí silniční dopravní nehoda. Jedná  

se o nejčastější následek zanedbání povinné míry opatrnosti, který vede k porušení  

či ohrožení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Je definována v ustanovení  

§ 47 zákona o silničním provozu jako „[…] událost v provozu na pozemních komunikacích, 

například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci  

a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti 

s provozem vozidla v pohybu.“57  

Jinou definici nabízí Porada, který uvádí, že: „Silniční dopravní nehoda je nezamýšlená, 

nepředvídaná událost v silničním provozu na veřejných komunikacích způsobená 

dopravními prostředky, která měla škodlivý následek na životech, zdraví osob nebo  

na majetku.“58 

Z toho vyplývají základní znaky silniční dopravy, jimiž jsou: 

• nepředvídanost, ale zpravidla předvídatelnost událostí 

• událost v silničním provozu 

• způsobení škody na životě nebo zdraví osoby, nebo na majetku 

• přímá souvislost s provozem vozidla 

 
57 srov. § 47 zákona o silničním provozu. 
58 PORADA, Viktor a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a.s., 2000, s. 104. 
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Nepředvídanost je dána neočekávaností dopravní nehody. Dopravní nehoda je náhlou 

událostí, ke které dochází ve zlomku vteřiny. Neschyluje se k ní v delším časovém horizontu 

a její vznik zpravidla spočívá v chybné reakci či neadekvátním úleku. Tím nastává moment 

překvapení, který bude často závislý na předvídatelnosti (viz níže), na okolnostech konkrétní 

situace zejména z časového hlediska, na psychických dispozicích dané osoby (někdo  

tzv. zachová chladnou hlavu, někdo bude jednat zbrkle) aj. Přesto je dopravní nehoda 

zpravidla předvídatelná, zejména pokud účastník provozu na pozemních komunikacích 

jedná rizikově. Jedná se kupříkladu o situace, kdy si řidič motorového vozidla zkracuje 

nepřehledné zatáčky jízdou v protisměru nebo v nepřehledné zatáčce předjíždí.  

Svým rizikovým chováním ponechává na náhodě, zda dojde ke srážce s protijedoucím 

vozidlem, neboť neví, zda v protisměru jede vozidlo. Dá se proto předvídat, že řidič svým 

rizikovým chováním způsobí dopravní nehodu. Předvídatelnost dopravní nehody úzce 

souvisí se subjektivní stránkou trestného činu a v konkrétních případech bude hrát důležitou 

roli při zjišťování zavinění v nedbalostní formě.59 

Dalším základním znakem charakterizujícím dopravní nehodu je, že se jedná o událost 

v silničním provozu. Musí k ní dojít v provozu na pozemních komunikacích – na dálnicích, 

místních komunikacích či účelových komunikacích. Pokud k dopravní nehodě dojde  

např. na poli, v lese, nejedná se ve smyslu zákona o silničním provozu o dopravní nehodu, 

neboť na takových místech pravidla silničního provozu neplatí. Tato místa zákon označuje 

jako místa ležící mimo pozemní komunikaci a blíže je nespecifikuje, pouze s tímto pojmem 

v některých ustanoveních operuje. Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., 

o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), kterou 

zmíněný zákon nahradil, v ustanovení § 2, bod. 11 definovala místo ležící mimo silnici jako 

pozemek, garáž, parkoviště, čerpací stanice, tovární, nádražní a letištní prostory, obratiště 

tramvají aj. Před současnou právní úpravou tedy nebyla např. srážka dvou vozidel na čerpací 

stanici chápána jako dopravní nehoda, srážku vyšetřovaly jiné orgány než orgány dopravní 

policie, nebylo za ni možné uložit pokutu a zúčastněným osobám nemuselo býti plněno 

z titulu havarijního pojištění.  Vzhledem k současné úpravě a chybějící definici místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci není zcela jednoznačné, která místa do této kategorie 

spadají a následně dochází k různým interpretacím. Bližší zaměření na tuto problematiku  

by však vyžadovalo zevrubnější zkoumání z pohledu správního práva. Tím, že událost mimo 

 
59 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 17. 
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pozemní komunikaci nebude posouzena jako silniční dopravní nehoda ovšem nemění nic  

na případné trestní odpovědnosti kupříkladu za ublížení na zdraví.60  

Jiným pojmovým znakem dopravní nehody je následek, tedy způsobení škody na životě 

osoby, jejím zdraví nebo na majetku. Poruchové trestné činy související s dopravní nehodou 

vyžadují vznik škody, která je základním znakem skutkové podstaty těchto trestných činů. 

Tato škoda musí vzniknout v přímé souvislosti s dopravní nehodou. Nedojde-li ke vzniku 

škody, je možné při splnění zákonných podmínek naplnit skutkovou podstatu ohrožovacího 

trestného činu, u kterého je porušení silničních pravidel natolik závažné, že je zapotřebí 

postihovat i pouhé ohrožení zákonem chráněného zájmu. Nejedná se již však o dopravní 

nehodu.61 

Účastníkem dopravní nehody nemusí být pouze řidič dopravního prostředku, ale každý 

účastník silničního provozu ve smyslu ustanovení § 2 zákona o silničním provozu.  

Jak je například uvedeno v komentáři k zákonu o silničním provozu: „Účastníkem provozu 

na pozemních komunikacích je tedy především osoba, která řídí motorové nebo nemotorové 

vozidlo anebo tramvaj, spolujezdec, chodec, jezdec na zvířeti, vozka, průvodce vedených 

nebo hnaných zvířat, osoba přibraná k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích apod.“62 Je však nezbytné, aby k dopravní nehodě došlo v přímé souvislosti 

s provozem vozidla, resp. pohybem/jízdou vozidla po pozemní komunikaci.  

Není rozhodující, zda jde o vozidlo motorové či nemotorové, řízené řidičem či zda jede bez 

něj. Za dopravní nehodu se tedy bude považovat např. srážka motorového vozidla 

s chodcem, nikoli srážka dvou chodců.63 

Každá silniční dopravní nehoda je tvořena nehodovým jednáním a nehodovou událostí. 

Nehodové jednání je jednání účastníka silniční dopravní nehody, ať již formou konání  

či opomenutí, kterým způsobil nehodovou událost. Nehodová událost je konkrétním 

projevem dopravní nehody. Tím může být mimo jiné srážka64, havárie65 či jiný druh 

 
60 PORADA, Viktor a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a.s., 2000, s. 105. 
61 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 18. 
62 BUŠTA, Pavel, KNĚŽÍNEK, Jan a SEIDL, Antonín. Zákon o silničním provozu s komentářem: ve znění  

37 novel. 1. vyd. Praha: Venice Music production, 2013, s. 9. 
63 PORADA, Viktor a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a.s., 2000, s. 106. 
64 Střet účastníků silničního provozu, kdy alespoň jeden účastník se pohyboval v silničním vozidle, např. srážka 

(čelní, boční a náraz zezadu), náraz vozidla na pevnou překážku, střet vozidla s chodcem nebo se zvířetem. 

(STRAUS, Jiří, SADÍLEK, Zdeněk, MAŘÍK, Oldřich. Vyšetřování dopravních nehod na pozemních 

komunikacích. 1. vydání. Praha: Tribun EU, 2012.  s. 15). 
65 Účast pouze jediného silničního vozidla na dopravní nehodě, např. převrácení vozidla (KOPECKÝ, Zdeněk. 

Občan a dopravní nehoda. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r. o., 1998, s. 9). 
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dopravní nehody66. Mezi nehodovým jednáním a nehodovou událostí existuje příčinná 

souvislost. Nehodové jednání je charakteristické nepřizpůsobením se konkrétním aktuálním 

podmínkám silničního provozu, rizikovým chováním spočívajícím mimo jiné 

v nerespektování pravidel silničního provozu, stavem vozovky, stavem vozidla či jiným 

okolnostem (hustota provozu, snížená viditelnost apod.).67 

Z hlediska trestní odpovědnosti je důležité dělení dopravních nehod na zaviněné  

a nezaviněné. Účastník silničního provozu může být postižen dle trestního zákona, pouze 

pokud zavinil dopravní nehodu jednáním, které spočívá v porušení dopravních či jiných 

předpisů silničního provozu. Naopak v případě nezaviněných dopravních nehod, které 

vznikly z objektivních příčin či na základě nepředvídatelných okolností (např. pád stromu, 

podemletá či propadlá vozovka v zatáčce, okamžitě a krátkodobě mrznoucí déšť na vozovce, 

náledí za holomrazu, vichřice aj.)68 a které jsou vůči účastníkům dopravní nehody svou 

povahou objektivní, trestní odpovědnost nevzniká. 

Příčiny dopravní nehodovosti tkví v působení tří činitelů: člověka, technického stavu 

vozidla a objektivních podmínek provozu.69 Ze statistik jasně vyplývá, že nejčastější příčina 

spočívá v selhání člověka (přes 80 %), ať už jako řidiče motorového vozidla či jiného 

účastníka dopravního provozu. Drtivá většina dopravních nehod bude tedy zaviněná.70 

 

2.2 Porušení důležité povinnosti 

V trestním zákoníku se můžeme na několika místech setkat se znakem skutkové 

podstaty trestného činu − porušením důležité povinnosti pachatele vyplývající  

ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. K naplnění 

tohoto znaku v praxi dochází zejména v oblasti silniční dopravy, čemuž odpovídá i bohatá 

judikatura. Vyřešení otázky, zda k takovému porušení došlo, bude stěžejní pro trestní 

 
66 Ty projevy dopravní nehody, které nelze zařadit mezi srážku ani havárii, např. úrazy lidí v tramvaji  

při prudkém zabrzdění, vypadnutí z vozidla, naskakování do vozidla (KOPECKÝ, Zdeněk. Občan a dopravní 

nehoda. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r. o., 1998, s. 9). 
67 PORADA, Viktor a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a.s., 2000, s. 103−104 

a s. 112. 
68 BRÁZDA, Jan. Fenomén silniční dopravní nehody (objasňování a základní postupy). Praha: POLICE 

HISTORY, 2008, s. 21. 
69 VÁLKOVÁ, Helena, KUCHTA, Josef, HULMÁKOVÁ, Jana a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 474. 
70 STRAKA, Jan, PELEŠKOVÁ, Jana, 2021. Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2020. 

Praha: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, s. 9. 
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odpovědnost pachatele. Pro vybrané trestné činy v silniční dopravě je proto porušení důležité 

povinnosti klíčovým pojmem. Nalezneme jej v základní skutkové podstatě u trestného činu 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku, dále jako znak kvalifikované 

skutkové podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 2 tr. zákoníku, 

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 2 tr. zákoníku a obecného ohrožení 

z nedbalosti podle § 273 odst. 2, písm. b) tr. zákoníku. U trestného činu ublížení na zdraví 

z nedbalosti bude porušení důležité povinnosti nezbytné pro vznik trestní odpovědnosti 

pachatele (jinak se může jednat maximálně o přestupek). U zbylých trestných činů se jedná 

o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Porušení důležité povinnosti bude mít 

vliv na právní kvalifikaci a následný trestní postih pachatele – nebude-li tento znak naplněn, 

bude jednání právně kvalifikováno podle základní skutkové podstaty. 

Trestní zákoník tento pojem blíže nespecifikuje, je proto zapotřebí vycházet z pravidel 

silničního provozu. Ta stanoví obecné meze chování řidičů, které představují objektivní 

hledisko potřebné míry opatrnosti nezbytné pro posouzení zavinění ve formě nedbalosti. 

K objektivnímu hledisku přistupuje v konkrétních případech i hledisko subjektivní (viz 

kapitola 1.1). 

U trestných činů v silniční dopravě se setkáváme zejména s porušením důležité 

povinnosti uložené pachateli podle zákona.71 Nutno podotknout, že tím je myšlena nejen 

 
71 V minulosti se připouštělo porušení důležité povinnosti na úseku dopravy stanovené nejen pouze zákonem, 

ale i právními předpisy nižší právní síly. Ministerstvo vnitra bylo na základě ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) 

nařízení vlády č. 54/1953. o provozu na silnicích zmocněno k provedení nařízení vydávat vyhlášky, které 

upravovaly pravidla silničního provozu. S přijetím Listiny základních práv a svobod s odkazem zejména  

na čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko  

na základě zákona a v jeho mezích a při zachování základních práv a svobod, začala být zpochybňována 

platnost tehdejší vyhlášky č. 99/1989 Sb. Namítání neplatnosti pravidel silničního provozu se začalo hojně 

objevovat i v hromadných sdělovacích prostředcích, což mělo za následek nejen nerespektování těchto pravidel 

účastníky silničního provozu, ale i zpochybňování pravomoci Police ČR v oblasti ochrany bezpečnosti  

a plynulosti silničního provozu. K tomuto negativnímu následku docházelo i přes většinový právní názor 

potvrzující platnost výše uvedených pravidel. Tento neutěšený právní stav se zákonodárci rozhodli vyřešit 

přijetím nové právní úpravy. Nejprve přijali zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu  

na pozemních komunikacích, který nahradil vládní nařízení z roku 1953 a který vytvořil zákonný podklad  

pro tehdejší podzákonnou úpravu. Tím mělo dojít k posílení právní jistoty platných pravidel silničního provozu 

a jednalo se o dočasné řešení. (Důvodová zpráva k zákonu č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích). Později byl přijat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), který je platný do dnešního dne. Výše uvedenou 

problematikou se zabýval i Ústavní soud ČR, který v nálezech ze dne 12. 2. 1999, sp. zn. IV. ÚS 489/98 a dne 

29. 11. 1999, sp. zn. IV. ÚS 103/99,  vydaných ještě před schválením zákona o silničním provozu, shodně 

konstatoval, že napadané nařízení z roku 1953 mělo v té době sílu zákona a ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod nelze chápat výhradně tak, že jakákoliv povinnosti, především povinnost, kterou  

na sebe subjekt bere dobrovolně tím, že chce danou činnost vykonávat, musí být stanovena formou zákona. 
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povinnost uložená přímo zákonem, nýbrž i povinnost uložená na základě zákona jiným 

právním předpisem nebo též konkrétní příkaz vydaný na základě zákona, a to způsobem tam 

stanoveným.72  

Nejdůležitějším zvláštním předpisem, kde jsou zakotveny povinnosti řidiče motorových 

vozidel, je zákon o silničním provozu. Ani v tomto právním předpise však nenalezneme 

definici důležité povinnosti. Tuto skutečnost je proto potřeba posuzovat v každém 

konkrétním případě individuálně, o čemž svědčí i četná judikatura.73 

Za porušení důležité povinnosti nelze považovat porušení každé povinnosti stanovené 

dopravním předpisem, nýbrž pouze takové, které má zpravidla za následek usmrcení nebo 

způsobení těžké újmy na zdraví.74 Při provozu na pozemních komunikacích lze v porušení 

důležité povinnosti spatřovat zejména takové porušení řidiče motorového vozidla, které 

s ohledem na sílu, rychlost a váhu motorového vozidla může mít za následek vážnou 

dopravní nehodu a podle zkušeností vycházejících z praxe tento následek často mívá.75  

Dle Kudly to bude například: „[…] v důsledku opilosti řidiče, nedání přednosti v jízdě, 

nesprávného předjíždění nebo objíždění a za určitých okolností i při nepřiměřené rychlosti 

nebo při nesledování vozovky. Tyto skutečnosti nutno však vždy konkrétně zkoumat  

a zjišťovat jejich příčinný vztah ke konkrétní dopravní nehodě, zda jsou výlučnou příčinou 

nebo zda vznik nehody umožnilo více skutečností v souhrnu.“76 

Pro kvalifikaci jednání pachatele jako porušení důležité povinnosti je proto nezbytné, 

aby mezi porušením důležité povinnosti a následkem byla příčinná souvislost. Tu bude 

zapotřebí zkoumat vzhledem ke konkrétní dopravní situaci, v níž byl trestný čin spáchán. 

Jestliže se na následku podílí více příčin, je zapotřebí zkoumat každou právně relevantní 

příčinu zvlášť a určit, jakou měrou se podílela na způsobení následku. Problematikou 

příčinné souvislosti se zabýval Nejvyšší soud v případě, kdy řidič přijíždějící z vedlejší 

silnice nedal přednost řidiči jedoucímu po hlavní silnici, který ovšem výrazně překročil 

 
(RŮŽIČKA, Miroslav. Porušení (nesplnění) důležité povinnosti ve skutkových podstatách trestných činů  

v silniční dopravě. Státní zastupitelství, 2007. č. 12, s. 7 a 18−19). 
72 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II: komentář. § 140–421. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1506. 
73 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 27. 
74 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 1963, sp. zn. 8 Tz 30/62, rovněž RŮŽIČKA, Miroslav. Porušení 

(nesplnění) důležité povinnosti ve skutkových podstatách trestných činů v silniční dopravě. Státní zastupitelství, 

2007. č. 12, s. 8−15, též CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš 

Čeněk, 2009, s. 7−8. 
75 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 1971, sp. zn. 2 Tz 85/17. 
76 KUDLA, Antonín. Trestné činy a přečiny v silniční dopravě. Praha: Česká státní pojišťovna  

a Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1986, s. 34. 
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nejvyšší povolenou rychlost, čímž se výrazně podílel na způsobení následku. Nejvyšší soud 

v citovaném rozhodnutí uvádí: „[…] k naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty 

trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 2 tr. zákoníku je nezbytné,  

aby porušení konkrétní povinnosti považované za důležitou bylo v souladu s principem 

gradace příčinné souvislosti zásadní příčinou vzniku následku (účinku). Jestliže při vzniku 

následku spolupůsobilo více příčin (např. jednání pachatele a poškozeného) je třeba 

z hlediska povahy znaku „porušení důležité povinnosti“ vždy zkoumat konkrétní okolnosti 

skutku (srov. č. 36/1984 Sb. rozh. tr.) a zvlášť vyhodnotit význam a důležitost každé příčiny 

pro vznik následku. Je-li rozhodující příčinou způsobeného následku v podobě usmrcení 

poškozeného např. jeho významné spoluzavinění při dopravní nehodě, nelze zpravidla 

dovodit, že pachatel spáchal trestný čin usmrcení z nedbalosti tím, že porušil důležitou 

povinnost, která mu byla uložena zákonem“.77 Při výrazném překročení maximální povolené 

rychlosti řidičem jedoucím po hlavní silnici nelze spravedlivě požadovat po řidiči jedoucímu 

po vedlejší silnici, aby v souladu s principem omezené důvěry (viz kapitola 2.3) 

předpokládal takto vysokou rychlost a odhadl časový prostor pro vjetí na hlavní silnici. 

V případě usmrcení z nedbalosti bude pachatel posuzován podle ustanovení § 143 odst. 1  

tr. zákoníku, neboť hlavní příčinou nehody nebylo porušení důležité povinnosti. Bude však 

záležet na okolnostech konkrétního případu.78  

Stanovit taxativní výčet důležitých povinností řidiče, potažmo obecně účastníka 

silničního provozu, není dobře možné, neboť tato kvalifikace bude záležet na okolnostech 

konkrétního případu. Z toho důvodu ve zvláštních předpisech upravujících pravidla 

silničního provozu nenalezneme, které povinnosti lze považovat za povinnosti důležité. 

Nejvyšší soud postupně dovozuje podmínky použití pojmu porušení důležité povinnosti při 

 
77 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 15 Tdo 944/2015. 
78 Posuzování konkurence porušení důležité povinnosti spočívající v nedání přednosti v jízdě řidiče jedoucího 

po vedlejší pozemní komunikaci a nepřiměřené rychlosti řidiče jedoucí po hlavní pozemní komunikaci 

zaznamenalo v průběhu let velice zajímavý vývoj a poměrně značný obrat v posuzování konkrétních případů. 

Právě ke kolizi těchto dvou porušení důležité povinnosti v praxi dochází velice často, o čemž svědčí velké 

množství judikatury, které se touto problematikou zabývá. Obecně vzato lze konstatovat, že v minulosti byl 

kladen důraz zejména na povinnost dát přednost v jízdě, zatímco případná odpovědnost řidiče jedoucího  

po hlavní pozemní komunikace byla značně omezena a spoluzavinění u řidiče jedoucího po hlavní pozemní 

komunikaci bylo podle názoru Nejvyššího soudu možné dovozovat pouze za mimořádných okolností  

(srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 7 Tdo 1441/2006, rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1355/2008). Odpovědnost, resp. spoluodpovědnost řidiče jedoucího  

po hlavní pozemní komunikaci byla dána v případě extrémního překročení maximální povolení rychlosti  

a citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 15 Tdo 944/2015 je v tomto ohledu 

průlomovým. 
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kvalifikaci konkrétních skutků a v průběhu let rozšiřuje výčet důležitých povinností řidiče 

motorového vozidla.  Pružně tak reaguje na vývoj silniční dopravy a její problematické 

oblasti spočívající v příčinách dopravní nehodovosti. Následující výčet proto není výčtem 

komplexním, a dá se v budoucnu předpokládat jeho rozšíření.  

Za porušení důležité povinnosti lze podle stávající judikatury považovat: 

• Řízení motorového vozidla pod vlivem požitého alkoholického nápoje (§ 5 odst. 2 

písm. a), b) zákona o silničním provozu) 

• Řízení motorového vozidla pod vlivem jiné návykové látky (§ 5 odst. 2 písm. a), b) 

zákona o silničním provozu) 

• Řízení motorového vozidla, jestliže je schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku 

zdravotního stavu řidiče (§ 5 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu) 

• Nepřiměřená rychlost, zvláště v zatáčce (§ 18 odst. 1, 3 a 4 zákona o silničním 

provozu) 

• Předjíždění v místech, kde je to zakázáno (§ 17 odst. 3 a 5 zákona o silničním 

provozu) 

• Couvání bez dostatečného přehledu a bez zajištění náležitě poučenou osobou (§ 24 

odst. 2–4, rovněž § 5 odst. 2 písm. f) zákona o silničním provozu) 

• Nedání přednosti v jízdě (§ 22 odst. 1, 2, 4 a 5, rovněž § 21 odst. 5, 6 a 7 zákona  

o silničním provozu) 

• Porušení předpisů o zastavení nebo zmírnění rychlosti jízdy za situace vytvořené 

vjezdem na silnici s předností v jízdě (§ 22 odst. 3 zákona o silničním provozu), 

vjezdem z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci (§ 23 

odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu), na železniční přejezd (§ 28 a 29 zákona  

o silničním provozu) a nepřehlednou zúženou zatáčku  

• Nesledování technického stavu vozidla (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním 

provozu) 

• Nevěnování se plně řízení vozidla a nesledování situace v provozu na pozemních 

komunikacích (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu) 

• Držení v ruce nebo jiným způsobem telefonního přístroje nebo jiného hovorového 

nebo jiného záznamového zařízení (§ 7 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu) 

• Neumožnění chodci bezpečné přejití vozovky na přechodu pro chodce (§ 5 odst. 1 

písm. h), i) zákona o silničním provozu), ohrožení chodce přecházejícího pozemní 

komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní 
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komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání  

(§ 5 odst. 2 písm. f) zákona o silničním provozu) 

• Nedodržení bezpečné vzdálenosti (§ 19 odst. 1 zákona o silničním provozu) 

• Nezajištění bezpečné přepravy nákladu nebo přepravovaného zvířete (§ 5 odst. 1 

písm. j), k) zákona o silničním provozu) 

• Předání řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínku stanovenou zákonem  

o silničním provozu v době držení řidičského oprávnění, nebo která je pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla je snížena 

v důsledku zdravotního stavu (§ 5 odst. 2 písm. d) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona  

o silničním provozu)  

• Porušení pravidel užívání dětské autosedačky (§ 6 odst. 1 písm. b) až f), odst. 3 a 4 

zákona o silničním provozu) 

• Řízení motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg, 

zvláštního vozidla nebo jízdní soupravy bez zařazení rychlostního stupně (§ 7 odst. 

4 zákona o silničním provozu) 

• Řízení vozidla bez řidičského oprávnění nebo v době, kdy bylo řidiči řízení 

motorového vozidla zakázáno v soudním nebo správním řízení (§ 94a zákona  

o silničním provozu), bylo-li mu odňato pro zdravotní nezpůsobilost (§ 94 odst. 1 

písm. a) zákona o silničním provozu), dosáhl-li hranice 12 bodů (§ 123c odst. 7 

zákona o silničním provozu), a podal-li proti tomu námitky, byly-li námitky 

zamítnuty (§ 123f odst. 3 zákona o silničním provozu) 

• Nedodržení směru a způsobu jízdy (§ 11 zákona o silničním provozu) 

• Ostatní případy porušení důležité povinnosti.79 

Výčet případů porušení důležité povinnosti je tak rozsáhlý, že lze v současné době jen 

těžko hledat porušení povinnosti uložené řidiči bezpečnostním předpisem, která nebude 

kvalifikovaná jako povinnost důležitá. Jak uvádí Friml: „Kdysi byla kvalifikace spojená 

s porušením důležité povinnosti spíše výjimkou a vykládala se pozorněji v souvislosti  

s ust. § 88 TrZ. Dnes je pravidlem.“80 

 
79 RŮŽIČKA, Miroslav. Porušení (nesplnění) důležité povinnosti ve skutkových podstatách trestných činů v 

silniční dopravě. Státní zastupitelství, 2007. č. 12, s. 8−15, též CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl 

Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 30−77. 
80 FRIML, Karel. K některým otázkám obhajoby v dopravních věcech. 2008, roč. 7, č. 4, s. 98. 



 

27 

 

Zabývat se podrobně všemi případy porušení důležité povinnosti by vystačilo  

na samostatnou práci. V této práci se níže budu stručně zabývat pouze vybranými 

porušeními důležité povinnosti, se kterými jsem se v praxi setkal nejčastěji – nepřiměřená 

rychlost a nedání přednosti v jízdě. Ty podle statistik vypracovávaných každoročně Policií 

České republiky patří mezi nejtragičtější příčiny nehod.81 

 

2.2.1 Nepřiměřená rychlost  

Nepřiměřená rychlost je dlouhodobě jedním z nejčastějších původců dopravních 

nehod na českých silnicích. V roce 2020 bylo vlivem nepřiměřené rychlosti způsobeno 

12 031 nehod, což ji s podílem 16 % na celkovém počtu nehod řadí v příčinách nehodovosti 

na druhé místo. Z hlediska usmrcení osob je nepřiměřená rychlost nejtragičtější příčinou 

dopravních nehod − vlivem nepřiměřené rychlosti bylo v roce 2020 usmrceno 179 osob 

s podílem 42,9 % na celkovém počtu usmrcení.82 

Potřeba postihu rychlé jízdy na našem území, ať již v oblasti trestního či správního 

práva, není pouze potřebou novodobou, ale sahá hluboko do minulosti. Již trestní zákon  

č. 117/1852 ř. z., zákon o zločinech, přečinech a přestupcích (dále jen „trestní zákon z roku 

1852“) obsahoval ustanovení § 42783 a § 42884, která rychlou jízdu postihovaly.  

Jak už z názvu vyplývá, trestní zákon z roku 1852 kategorizoval delikty na zločiny, přečiny 

a přestupky. U výše uvedených deliktů týkajících se rychlé jízdy se jednalo o přestupky.  

Současnou právní úpravu nalezneme v ustanovení § 18 zákona o silničním provozu. 

Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že se povinnost přizpůsobit rychlost jízdy nevztahuje 

pouze na řidiče motorového vozidla, ale i na řidiče nemotorového vozidel, tramvaje či jezdce 

na zvířeti podle výkladového ustanovení § 2 písm. d) zákona o silničním provozu.85 

 
81 Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2020. Ředitelství služby 

dopravní policie Policejního prezídia České republiky. Praha, leden 2021. s. 6. 
82 Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2020. Ředitelství služby 

dopravní policie Policejního prezídia České republiky. Praha, leden 2021. s. 6. 
83 „Přestupek rychlého, neopatrného ježdění na voze a na koni v městech i v jiných místech, kde mnoho lidí 

bydlí nebo chodí, potrestán budiž vlastník nebo uživatel vozu, je-li sám přítomen a nezapoví-li kočímu,  

by rychle nejezdil, nebo jede-li sám dotčeným způsobem rychle na voze nebo na koni.“ (KUČERA, Pavel. 

Nebezpečná jízda a možnost jejího trestněprávního postihu. Trestní právo. 2020, roč. 24, č. 2, s. 20). 
84 „Když kočí o své újmě anebo proti zápovědi jemu dané rychle jede, taktéž když pacholek jízdný neb od koní 

nebo na voze rychle jede, potrestán buď kočí, nebo pacholek.“ (KUČERA, Pavel. Nebezpečná jízda a možnost 

jejího trestněprávního postihu. Trestní právo. 2020, roč. 24, č. 2, s. 20). 
85 LEITNER, Milan, VRANÁ, Jana. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí  

a souvisící, s komentářem. Praha: Linde Praha, 2012. s. 133. 
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S ohledem na výkon a sílu motorových vozidel se však bude nepřiměřená rychlost týkat 

v zásadě právě řidičů těchto dopravních prostředků.86 

V prvním odstavci výše uvedeného ustanovení nalezneme okolnosti, kterým musí řidič 

přizpůsobit rychlost jízdy a které by měl předvídat. Obecně platí, že řidič smí jet pouze 

takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. 

Délku rozhledu může ovlivnit několik faktorů. Při snížené viditelnosti (např. ve tmě, 

v důsledku husté mlhy) je délka rozhledu určena tím, na jakou vzdálenost je v daném 

okamžiku pozemní komunikace osvětlena světlomety. Dalším faktorem zkracujícím délku 

rozhledu je při nesnížené viditelnosti např. nepřehledná zatáčka, horizont pozemní 

komunikace či neudržovaná vegetace.87 Dále musí řidič rychlost jízdy „[…] přizpůsobit 

zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu  

a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním 

podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.“88 Tyto okolnosti řidič vnímá 

svými smysly a může je pak hodnotit podle svých řidičských znalostí a subjektivních 

dispozic.89 Za nepřizpůsobení rychlosti jízdy u takové okolnosti, kterou řidič nemohl 

s ohledem na konkrétní situaci předvídat, nemůže být trestně odpovědný. Důkazní břemeno 

o prokázání nepředvídatelnosti takové okolnosti však leží na řidiči vozidla.90 

Ve třetím a čtvrtém odstavci tohoto ustanovení jsou stanoveny nejvyšší povolené 

rychlosti v závislosti zejména na typu pozemní komunikace a typu vozidla, jejichž 

překročení je sankcionováno dle příslušných správních předpisů. Takto stanovené rychlostní 

limity však nelze pro účely posouzení, zda došlo k porušení důležité povinnosti, chápat 

absolutně, neboť s odkazem na okolnosti uvedené v § 18 odst. 1 nebude vždy dovolená 

rychlost (tzn. nepřekračující nejvyšší povolenou rychlost) rychlostí přiměřenou.  

Při posouzení zavinění řidiče a určení, zda určitou okolnost mohl nebo nemohl předvídat, 

bude vždy záležet na konkrétní dopravní situaci, na objektivních okolnostech spočívající 

např. v povětrnostních podmínkách, stavu a povaze pozemní komunikace, chování ostatních 

účastníků silničního provozu, ale i na subjektivních dispozicích konkrétního řidiče 

 
86 RŮŽIČKA, Miroslav. Porušení (nesplnění) důležité povinnosti ve skutkových podstatách trestných činů  

v silniční dopravě. Státní zastupitelství, 2007. č. 12, s. 10. 
87 RŮŽIČKA, Miroslav. Porušení (nesplnění) důležité povinnosti ve skutkových podstatách trestných činů  

v silniční dopravě. Státní zastupitelství, 2007. č. 12, s. 10. 
88 srov. § 18 odst. 1 zákona o silničním provozu. 
89 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1207/2018. 
90 KOVALČÍKOVÁ, Daniela a ŠTANDERA, Jan. Zákon o provozu na pozemních komunikacích: komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 69–70. 
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motorového vozidla určených zejména zkušenostmi řidiče. Za přiměřenou rychlost nebude 

při projíždění zatáčky možno považovat rychlost 90 km/h za stavu, kdy hustě sněží, vozovka 

je namrzlá a řidičem motorového vozidla je řidič mladého věku, který disponuje řidičským 

oprávněním pouze krátkou dobu a v takovém počasí řídí poprvé, přestože je v daném místě 

nejvyšší povolená rychlost 90 km/h. Lze tedy konstatovat, že jízda dovolenou rychlostí 

nebude vždy vylučovat naplnění znaku porušení důležité povinnosti91, stejně jako každé 

porušení nejvyšší povolené rychlosti nebude porušením důležité povinnosti, přičemž bude 

zapotřebí zkoumat i vliv jiných okolností na způsobení dopravní nehody.92 

 

2.2.2 Nedání přednosti v jízdě 

Počet dopravních nehod, jež byly způsobeny nedáním přednosti v jízdě, v roce 2020 

dosáhl čísla 11 210. S podílem 14,9 % na celkovém počtu nehod se nedání přednosti v jízdě 

zařadilo v příčinách nehodovosti ihned za nepřiměřenou rychlost na třetí místo, přičemž  

při těchto nehodách bylo usmrceno 63 osob.93 

Právní úpravu nedání přednosti v jízdě nalezneme v několika ustanoveních zákona  

o silničním provozu.94 Stěžejním ustanovením je § 22 zákona o silničním provozu upravující 

jízdu křižovatkou. Křižovatkou se rozumí: „místo, v němž se pozemní komunikace protínají 

nebo spojují a nejméně dvě z těchto komunikací jsou vzájemně propojeny. Za křižovatku  

se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace  

(např. výjezd z areálu továrny) na jinou pozemní komunikaci.“95 

Ustanovení § 22 odst. 1 zákona o silničním provozu stanoví povinnost řidiče, který 

jede po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ 

nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dát přednost v jízdě účastníkům silničního provozu 

přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci, v tomto ustanovení uvedených. Ustanovení  

§ 22 odst. 2 zákona o silničním provozu se vztahuje na případy, kdy na křižovatkách chybí 

dopravní značení upravující přednost v jízdě.  V takovém případě se uplatní přednost zprava 

 
91 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 3 Tdo 546/2007. 
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 7 Tdo 38/2009. 
93 Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2020. Ředitelství služby 

dopravní policie Policejního prezídia České republiky. Praha, leden 2021. s. 6. 
94 např. § 12 odst 5−8, § 21 odst. 5−7 upravující tzv. pravidlo levé ruky, § 23 odst. 1−2 zákona o silničním 

provozu. 
95 LEITNER, Milan, VRANÁ, Jana. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí  

a souvisící, s komentářem. Praha: Linde Praha, 2012. s. 142. 
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neboli tzv. pravidlo pravé ruky. Ve čtvrtém odstavci tohoto ustanovení je zakotveno pravidlo 

zastavit vozidlo před vjetím na hlavní pozemní komunikaci na základě dopravní značky 

„Stůj, dej přednost v jízdě!“ na místě, odkud má řidič do křižovatky náležitý rozhled.  

Pokud náležitý rozhled bude mít více za sebou stojících vozidel a zároveň nebudou mít 

povinnost dát přednost v jízdě, další zastavení před touto dopravní značkou nebude zapotřebí 

a mohou pokračovat v jízdě na hlavní pozemní komunikaci. V odstavci pátém nalezneme 

pravidla týkající se dání přednosti na kruhovém objezdu. Není-li kruhový objezd osazen 

dopravními značkami upravující přednost v jízdě, řídí se průjezd kruhovým objezdem 

předností zprava ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o silničním provozu.96 

Povinnost řidiče dát přednost však není absolutní a řidič není povinen dát přednost 

všem účastníkům silničního provozu, které vidí, ale pouze těm, u kterých by při vjetí  

do křižovatky u řidičů jedoucích po hlavní pozemní komunikaci vyvolalo nebezpečí nutnosti 

náhlé změny směru nebo rychlosti jízdy.97 Tuto povinnost proto řidič neporuší, pokud vjetím 

na hlavní pozemní komunikaci omezí řidiče jedoucího po hlavní pozemní komunikaci 

takovým způsobem, že bude nucen snížit rychlost postupně.  

Právní úpravu přednosti v jízdě nalezneme i v ustanovení § 12 zákona o silničním 

provozu, které určuje pravidla jízdy v jízdních pruzích. Dle odst. 5 zmiňovaného ustanovení 

řidič nesmí přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého, pokud by tím ohrozil a omezil 

řidiče jedoucí v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Přednost v jízdě má proto vozidlo, které 

směr jízdy nemění. Druhá věta upravuje tzv. řazení do zipu, které spočívá v tom, že řidiči 

jedoucí v průběžném jízdním pruhu umožní zařazení řidičům, kteří do tohoto jízdního pruhu 

chtějí vjet, a to střídavě po jednom vozidle.98 V ustanovení § 12 odst. 6 zákona o silničním 

provozu nalezneme právní úpravu přednosti v jízdě, která se týká přejíždění mezi jízdními 

pruhy na víceproudých pozemních komunikacích. 

Ustanovení § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu upravuje odbočování vlevo a s tím 

spojené tzv. pravidlo levé ruky. Řidič odbočující vlevo je povinen dát přednost v jízdě 

subjektům uvedeným v tomto ustanovení – protijedoucím motorovým i nemotorovým 

vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům 

hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím  

ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen. Za zmínku stojí,  

 
96 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 57. 
97 srov. § 2 písm. q) zákona o silničním provozu, Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. 5 

Tdo 1173/2004. 
98 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 58. 
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že přednost nemá jednotlivý chodec nacházející se v protisměrné části vozovky, ale pouze 

organizovaný útvar chodců.99 

K dopravním nehodám dochází i při vjíždění řidiče na pozemní komunikaci z místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci. Pravidla dání přednosti v jízdě v takových případech 

upravuje ustanovení § 23 odst. 1 zákona o silničním provozu, které při vjíždění z místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci stanoví povinnost řidiče dát 

přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci, 

organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím  

po pozemní komunikaci. Stejné pravidlo platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace, 

ze stezky pro cyklisty, z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. 

 

2.3 Princip omezené důvěry 

Provoz na pozemních komunikacích je upraven celou řadou předpisů, jejichž znalost  

a dodržování se od účastníků silničního provozu očekává. Princip omezené důvěry znamená, 

že se řidič může spoléhat, že pravidla stanovena těmito předpisy nebude dodržovat pouze 

on, ale všichni účastníci silničního provozu, pokud z konkrétních okolností nevyplývá jinak. 

Tento princip se v České republice uplatňuje od 50. a 60. let (v jiných vyspělých státech již 

od poloviny 30. let, a zejména po druhé světové válce) a je projevem snahy o moderní 

rychlou a plynulou dopravu. V minulosti se uplatňoval princip nedůvěry, podle kterého  

se nebylo možné spoléhat na to, že ostatní účastníci silničního provozu dodrží předpisy. Bylo 

to dáno zejména tím, že motorové vozidlo vlastnilo pouze omezené množství osob, znalost 

dopravních předpisů na veřejnosti byla značně omezena, vozidla nedisponovala 

bezpečnostními prvky a byla nespolehlivá až nebezpečná.100 Opuštění principu nedůvěry  

je dle mého názoru zcela přirozeným vývojem reagujícím na rozvoj silniční dopravy.  

Se současným provozem na pozemních komunikacích by uplatňování tohoto principu bylo 

zcela neslučitelné. Nejen, že by došlo k výraznému snížení plynulosti a bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích. Navíc by bylo téměř bezvýznamné přijímat jakákoliv pravidla 

silničního provozu. 

 
99 KOVALČÍKOVÁ, Daniela., ŠTANDERA, Jan. Zákon o provozu na pozemních komunikacích: komentář. 2. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. s. 75. 
100 POLCAR Miroslav. Problematika zavinění u trestných činů páchaných v dopravě, součást sborníku 

Trestněprávní prostředky boje proti kriminalitě (aktuální problémy), vyd. Policejní akademie Čr, Praha, 2006, 

s. 146−147, též DOLENSKÝ, Adolf. Nedbalost a doprava. Právo a doprava, ročník I., 1995, číslo 2, s. 5. 
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Princip omezené důvěry je v provozu na pozemních komunikacích stěžejní zásadou, 

neboť ovlivňuje posuzování zavinění dopravní nehody a případné trestní odpovědnosti 

pachatele. Má přímý vliv na to, jak řidič dle svých možností a zkušeností v danou chvíli 

vnímá situaci v silničním provozu, jak předvídá možné nebezpečí vyvolané jinými účastníky 

silničního provozu a jak v případě takového nebezpečí reaguje na vzniklou situaci.  

 V praxi tento princip například znamená, že řidič jedoucí po hlavní pozemní 

komunikaci dovolenou rychlostí může předpokládat a spoléhat se na to, že mu řidič jedoucí 

po vedlejší pozemní komunikaci dá přednost. Nemusí proto před každou křižovatkou 

zpomalovat a sledovat, zda mu řidič, který nemá přednost v jízdě, vjede do cesty či nikoli. 

Pokud by tak činil, došlo by tím k narušení plynulosti a bezpečnosti provozu a pravidlo dání 

přednosti v jízdě by v tu chvíli de facto ztratilo svůj význam. Tato zásada však neplatí 

absolutně − řidič nemůže zcela ignorovat situaci kolem sebe a bez dalšího, vědom si svého 

práva přednosti, jet po hlavní pozemní komunikaci. Jak bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, řidič je povinen zachovávat určitou míru opatrnosti. Ta není dána pouze 

dopravními předpisy, ale i schopností řidiče tuto míru opatrnosti na základě svých dispozic 

a zkušeností zachovat. Je po něm proto vyžadováno, aby sledoval situaci v provozu  

a případně reagoval na vzniklé nebezpečí vyvolané jiným účastníkem silničního provozu. 

Pokud je ze situace patrné, že řidič jedoucí po vedlejší pozemní komunikaci přednost v jízdě 

nedá, je na řidiči jedoucím po hlavní pozemní komunikaci, aby snížil rychlost nebo změnil 

směr a byl případně schopen reagovat na chování řidiče, který vjíždí na hlavní pozemní 

komunikaci.101 

Jedním z prvních soudních rozhodnutí, které se vyjadřuje k principu omezené důvěry, 

je rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 1963. V uvedeném případě srazila obžalovaná 

jedoucí po hlavní pozemní silnici na křižovatce cyklistku, která křižovatkou projížděla. 

V daném místě byla povolená rychlost 50 km/h. Obžalovaná dle rozsudku Okresního soudu 

v Českém Těšíně překročila nejvyšší povolenou rychlost, přičemž vzhledem k dopravní 

situaci byla dle názoru soudu přiměřená rychlost 15 km/h. Okresní soud dospěl k závěru,  

že obžalovaná porušila důležitou povinnost uloženou jí podle zákona, když jela značnou 

rychlostí a výrazně překročila přiměřenou rychlost 15 km/h. Dle názoru Nejvyššího soudu 

má řidič motorového vozidla, který jede po vozovce s předností v jízdě povinnost přiměřeně 

snížit či zastavit své vozidlo, pokud hrozí  nebezpečí z vedlejší vozovky (viz rozhodnutí 

 
101 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Trestní právo. 2008, roč. 12, č. 7−8, s. 17−18. 
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výše). Nejvyšší soud výslovně uvádí: „Jestliže takové a ani podobné nebezpečí viditelně 

nehrozí, má uživatel vozovky s předností v jízdě právo spoléhat se na to, že mu přednost 

v jízdě bude dána. Jestliže v takovém případě přesto k dopravní nehodě dojde, je zřejmé,  

že nehodu zavinil ten účastník silniční dopravy, který nesplnil svou povinnost dát přednost 

v jízdě.“102  

Z citovaného rozhodnutí mimo jiné vyplývá i to, jak úzce spolu souvisí princip omezené 

důvěry, porušení důležité povinnosti a jiné okolnosti nezbytné pro posouzení zavinění 

pachatele (případně spoluzavinění poškozeného) ve formě nedbalosti. Vždy bude zapotřebí 

zkoumat konkrétní dopravní situaci − jakou měrou přispělo jednání účastníků dopravní 

nehody ke způsobenému následku, kdo z nich porušil důležitou povinnost, kdo mohl situaci 

předvídat a včas zareagovat k odvrácení nebezpečí apod.  

Princip omezené důvěry se v některých případech neuplatňuje. Jedná se o případy,  

u kterých hrozí zvýšené riziko neočekávané situace. Ta vyžaduje nutnost pohotové reakce  

a potřebná míra opatrnosti je zde výrazně zvýšena. Jako příklad lze uvést potřebu mimořádné 

opatrnosti v místě, kde se vyskytují děti, kde do silnice mohou vběhnout zvířata,  

při předjíždění nebo objíždění hromadných dopravních prostředků stojících na zastávce, 

není-li pokyn příslušníka Policie České republiky, který řídí dopravu, srozumitelný.  

V hustě obydleném místě je třeba dbát zvýšené opatrnosti u nepřehledných míst, ze kterých 

mohou lidé vběhnout do vozovky apod.103 K potřebě zvýšené opatrnosti se vyjadřuje 

Chmelík ve své citaci ze Sbírky soudních rozhodnutí číslo 12/1989 Sb.: „Řidič motorového 

vozidla se může zásadně spoléhat na to, že odborný servis provede opravu vozidla řádně. 

Jestliže se však při jízdě závada, pro kterou bylo vozidlo v opravě, opět objeví, nemůže se již 

na opravu spoléhat, přestože byl výslovně v servisu ujištěn, že závada byla odstraněna.“104 

 

 
102 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 1963, sp. zn. 7 Tz 43/63. 
103 POLCAR Miroslav. Problematika zavinění u trestných činů páchaných v dopravě, součást sborníku 

Trestněprávní prostředky boje proti kriminalitě (aktuální problémy), vyd. Policejní akademie Čr, Praha, 2006, 

s. 146−147. 
104 CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody I. díl Teorie dopravních nehod. Praha: Aleš Čeněk, 2009, s. 262. 
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2.4 Návykové látky  

Návykovou látkou se dle ustanovení § 130 tr. zákoníku rozumí „[…] alkohol, omamné 

látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo 

jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“105 

Tyto látky je možné dělit podle různých kritérií. Jedno z možných dělení nabízí pražská 

učebnice kriminologie, která dělí následující látky na: alkohol, tabák, těkavé látky, 

psychoaktivní léky, konopné látky, stimulancia, opinoidy (opiáty) a halucinogeny.106  

Každá z návykových látek působí na vnímání osob odlišným způsobem. Některé látky budou 

působit povzbudivě a budou v řidiči evokovat nebezpečný způsob jízdy spočívající 

v riskantním jednání, jiné na bezpečnost jízdy nebudou mít tak výrazný vliv. Zabývat  

se zevrubným popisem účinku jednotlivých látek na lidské vědomí však považuji  

za nadbytečné a nad rozsah této práce.  

Požití alkoholu a jiných návykových látek představuje v silniční dopravě obrovský 

problém. Vlivem návykových látek se v závislosti na jejich druhu mění vnímání řidiče, které 

je neslučitelné s bezpečným provozem na pozemních komunikacích. V roce 2020 počet 

dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek dosáhl 

čísla 4 747. Nejčastějším případem detekce návykových látek u řidiče je přitom situace,  

kdy je řidič zastaven policejní hlídkou při silniční kontrole a následně je u něj zjištěna 

přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky.107 Na tomto místě je nutné vyzdvihnout práci 

příslušníků Policie České republiky − bez jejich činnosti, která v drtivé většině případů 

znamená znemožnění řidiči pokračování v další jízdě, by k fatálním následkům vlivem 

požití návykových látek docházelo mnohem častěji. 

Posuzování míry vlivu návykových látek na řidiče je otázkou spíše lékařskou než právní. 

Vzhledem k množství vypitého alkoholu je jeho hladina v krvi snadno změřitelná a dobře 

koreluje s projevy alkoholového ovlivnění. Hranicí absolutní nezpůsobilosti, která  

bez dalšího zakládá trestní odpovědnost za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, 

je hladina 1 g/kg (1 promile) alkoholu v krvi, při které není ani nadprůměrně disponovaný 

řidič motorového vozidla schopen toto motorové vozidlo bezpečně řídit. To ovšem 

neznamená, že při nižší koncentraci alkoholu v krvi je způsobilost řidiče zachována. 

 
105 srov. § 130 tr. zákoníku. 
106 VÁLKOVÁ, Helena, KUCHTA, Josef, HULMÁKOVÁ, Jana a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 366. 
107 ŘEHÁČEK, Jan. Odklony v trestním řízení pod vlivem alkoholu a drog. Státní zastupitelství. 2020, roč. 18, 

č. 1, s. 37. 
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V takovém případě je nutné prokázat, že schopnost řídit motorové vozidlo byla snížena 

v rozsahu, v jakém předpokládá ustanovení § 274 tr. zákoníku.108 U jiných návykových látek 

je situace podstatně složitější, neboť se často jedná o sloučeniny různorodých látek.  

Často jsou vyráběny v neprofesionálním prostředí z částečně improvizovaných zdrojů  

a jejich působení na organismus řidiče je těžko předvídatelné a obtížně zjistitelné. V trestním 

řízení je proto zpravidla přibírán znalec, který na základě vypracovaného znaleckého 

posudku stanoví, zda se řidič při řízení motorového vozidla nacházel ve stavu vylučujícím 

způsobilost.109 

Až do roku 2020 nebyla stanovena závazná hranice pro určení stavu vylučujícím 

způsobilost, který si řidič přivodil vlivem jiné návykové látky (tj. absolutní nezpůsobilost).  

Posouzení otázky, zda byla schopnost řidiče bezpečně řídit motorové vozidlo vyloučena, 

bylo složitě dokazováno v rámci hlavního líčení. Jednotlivé soudy přitom k rozsahu 

dokazování nezbytného pro zjištění stavu vylučujícím způsobilost přistupovaly odlišně.  

Na tento nedostatek dlouhodobě upozorňovalo Nejvyšší státní zastupitelství. Právě jeho 

iniciativa měla zásadní vliv na přijetí stanoviska110 trestního kolegia Nejvyššího soudu 

k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou  

než alkoholem za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.111  

Stanovisko k hladinám návykových látek a posouzení viny řidičů uvádí: „Řidič  

se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 tr. zákoníku, pokud řídí 

motorové vozidlo po užití jiné návykové látky než alkoholu, jejíž koncentrace v krevním séru 

dosáhne nejméně níže uvedených hodnot: 

· 10 ng/ml Delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC), 

· 150 ng/ml Methamfetaminu, 

· 150 ng/ml Amfetaminu, 

· 150 ng/ml 3,4-Methylendioxymethamfetaminu (MDMA), 

· 150 ng/ml 3,4-Methylendioxyamfetaminu (MDA), 

· 75 ng/ml Kokainu, 

 
108 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2011, sp. zn. ÚS 2632/10. 
109 BALÍKOVÁ, Marie, DVOŘÁK, Miroslav. Toxikologická diagnostika ve vztahu k důkazu ovlivnění řidiče 

motorového vozidla návykovou látkou – obecné aspekty. Státní zastupitelství. 2010, roč. 8, č. 5, s. 6−7. 
110 Více informací k vývoji přijetí zmíněného stanoviska a je k nalezení v jeho odůvodnění přístupného  

na: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/tpjn-300-2020, daná problematika včetně vývoje ze strany 

státního zastupitelství je dále zpracována v: STŘÍŽ, Igor, HORKÁ, Kateřina. Problematika řízení motorového 

vozidla pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu. Státní zastupitelství. 2021. roč. 19, č. 3, s. 18−29. 
111 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2000. 
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· 200 ng/ml Morfinu. 

Závěr o vině takového řidiče přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky lze proto 

učinit již na podkladě zjištění o výši koncentrace příslušné návykové látky obsaženého  

ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. 

V tomto případě není třeba opatřit znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie, ke zjištění stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou.“112 

Zakotvení hladin návykových látek, po jejichž překročení se osoba automaticky nachází 

ve stavu vylučujícím způsobilost a vzniká tak trestní odpovědnost za trestný čin ohrožení 

pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, hodnotím velice kladně. 

V minulosti docházelo k nezanedbatelnému počtu případů, kdy se na základě 

nedostatečného důkazního materiálu osoby, které se nepochybně pod vlivem návykové látky 

nacházely, vyhnuly trestnímu postihu. Má to jistě i svá úskalí, neboť na každého návyková 

látka působí jinou měrou. V praxi jsem se setkal s případem řidiče závislého na pervitinu, 

který překročil limitní hodnotu metamfetaminu téměř desetinásobně. Oba policisté při svých 

výpovědích shodně uvedli, že obžalovaného nezastavili na základě podezřelé jízdy,  

ale že se jednalo čistě o namátkovou kontrolu. Je proto zřejmé, že v konkrétních případech 

může být osoba s hladinou metamfetaminu v krvi ve výši 200 ng/ml nebezpečnější pro okolí 

než výše uvedený řidič, který měl hodnotu přesahující 1400 ng/ml. Pro vystižení závažnosti 

jednání řidiče bude proto záležet zejména na znaleckém posudku, jenž bude vypracován 

znalcem z oboru toxikologie, svědeckých výpovědí zasahujících policistů, popř. jiných 

svědků kontroly, aby určili míru ovlivnění řidiče návykovou látkou.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
112 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2000. 
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3 Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v silniční dopravě  

V této části rigorózní práce se věnuji rozboru jednotlivých skutkových podstat 

trestných činů v silniční dopravě. Teoretická východiska jsou podložena četnými odbornými 

publikacemi – ať již knižními prameny, které jsou v hojné míře učebnicemi trestního práva 

či komentáři k trestnímu zákoníku, tak i články v odborných časopisech. Výklad  

je z praktické stránky obohacen nejen judikaturou, ale i vlastními poznatky získanými během 

odborné praxe. V této části rovněž nabízím úvahy de lege ferenda, které by mohly napravit 

nedostatky současné právní úpravy, která v některých případ neumožňuje dostatečný 

trestněprávní postih závažných jednání. 

 

3.1 Usmrcení z nedbalosti 

Usmrcení je bezesporu nejtragičtějším následkem dopravních nehod. V roce 2020 

bylo při dopravních nehodách usmrceno 460 osob, což je nejnižší počet osob usmrcených 

následkem dopravní nehody v historii policejních statistik.113 Z údajů minulého roku však 

nelze vyvozovat závěr zlepšení stavu na českých silnicích. Vyhlášené nouzové stavy 

z důvodu pandemie SarsCov2 vedly k omezení pohybu. Výrazně snížená frekventovanost 

silničního provozu se pozitivně projevila na nehodovosti, která zaznamenala výrazný pokles.  

Právní úpravu tohoto trestného činu nalezneme v ustanovení § 143 tr. zákoníku, 

přičemž jeho znaky naplní ten, kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt. Při způsobení dopravní 

nehody může být jednání pachatele právně kvalifikováno nejen podle základní skutkové 

podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti, ale s ohledem na okolnost podmiňující použití 

vyšší trestní sazby i podle kterékoli z kvalifikovaných skutkových podstat.  

Porušením důležité povinnosti, které je kvalifikačním znakem uvedeným v druhém 

v odstavci tohoto trestného činu, jsem se zabýval výše (viz kapitola 2.2). Dojde-li soud 

k závěru, že tento kvalifikační znak není naplněn, lze pachatele postihnout mírněji podle 

základní skutkové podstaty (§ 143 odst. 1 tr. zákoníku). 

 Od porušení důležité povinnosti je zapotřebí odlišit hrubé porušení zákonů  

o bezpečnosti dopravy, které je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby podle 

třetího odstavce. K naplnění kvalifikované skutkové podstaty podle ustanovení § 143 odst. 

3 tr. zákoníku spočívající v hrubém porušení zákonů dojde zejména při porušení několika 

 
113 STRAKA, Jan, PELEŠKOVÁ, Jana, 2021. Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2020. 

Praha: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, s. 7. 
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důležitých povinností najednou, ať již obsažených v jedné či více normách.114 Způsobí-li 

jednání pachatele spočívající v hrubém porušení zákonů o bezpečnosti dopravy smrt 

nejméně dvou osob, bude pachatel postižen podle odstavce 4, kde zákon stanoví horní 

hranici odnětí svobody až 10 let. 

 Hrubé porušení zákonů je projevem hrubé nedbalosti upravené v ustanovení  

§ 16 odst. 2 tr. zákoníku.115 Jak uvádí Polcar: „Hrubou nedbalostí (hrubým porušením 

zákonů) se tedy rozumí vyšší stupeň intenzity nedbalosti, ať již vědomé či nevědomé,  

a to na základě přístupu (postoje) pachatele k požadavku náležité opatrnosti, kterou  

je možné charakterizovat jako „zřejmou bezohlednost.“116 Při hodnocení zřejmé 

bezohlednosti je zapotřebí zvážit jak hledisko objektivní, tak i hledisko subjektivní, které 

bude převažovat. Za hrubé porušení zákonů je dle judikatury Nejvyššího soudu možno 

považovat například jízdu s osobním automobilem, kdy je řidič pod značným vlivem 

alkoholu, není připoután ani on, ani jeho spolujezdec, navíc jede nepřiměřenou a v daném 

místě nepovolenou rychlostí.117  

 Z hlediska subjektivní stránky se jedná o nedbalostní trestný čin. Pachatel nemá 

v úmyslu usmrtit jiného člověka či ho na životě ohrozit způsobením (těžké) újmy na zdraví. 

Tím se liší od trestného činu vraždy, zabití, vraždy novorozeného dítěte matkou a dalších 

úmyslných činů, jejichž následkem je smrt (§ 145 odst. 3, § 146 odst. 4, § 146a odst. 5).  

Je-li na úseku dopravy následkem jednání pachatele smrt jiného člověka, je tak zpravidla 

způsobeno dopravní nehodou. Pro vznik trestní odpovědnosti postačí nedbalost nevědomá, 

přičemž je při posuzování konkrétních případů zapotřebí zohlednit též princip omezené 

důvěry.118 

Objektem tohoto trestného činu je lidský život. Živý člověk je chráněn od narození  

až do své smrti. Smrtí je dle lékařské vědy myšlena biologická smrt mozku (tzv. cerebrální 

smrt), nikoli tzv. klinická smrt, která je charakteristická zástavou dechu a srdeční činnosti. 

Zatímco u klinické smrti může vzhledem k současnému stavu vědy dojít k obnově těchto 

 
114 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 870. 
115 „Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku opatrnosti svědčí  

o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněnrým zákonem.“ 
116 POLCAR, Miroslav. Některé trestné činy v dopravě páchané řidiči motorových dopravních prostředků  

na pozemních komunikacích. Trestní právo. 2014, roč. 16, č. 4, s. 17. 
117 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 7 Tdo 343/2014. 
118 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 20−21. 
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činností, a tedy záchraně života, u cerebrální smrti dochází k zastavení životních funkcí  

bez možnosti jejich obnovení.119 

 Objektivní stránka spočívá ve způsobení smrti jiného člověka. K tomu může dojít  

jak konáním, tak i opomenutím zvláštní povinnosti konat za podmínek uvedených  

v § 112 tr. zákoníku (např. řidič při odbočování opomene dát znamení ke změně směru jízdy, 

čímž pro druhého řidiče založí zcela nepředvídatelnou situaci a v důsledku čehož dojde 

k dopravní nehodě). Z hlediska následku se jedná o poruchový trestný čin. K naplnění 

skutkové podstaty dojde až způsobením smrti, pouhé ohrožení života trestní odpovědnost  

za tento trestný čin nezakládá.120 

 Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoli. V základní skutkové podstatě  

se tedy setkáváme se subjektem obecným. Znaky kvalifikovaných skutkových podstat však 

může naplnit pouze ten, kdo porušil důležitou povinnost či kdo hrubě porušil zákony  

o bezpečnosti dopravy. Z tohoto pohledu se jedná o subjekt speciální.121 

Z judikatury si dovolím též uvést, že sebevražedné jednání na silnici, které spočívá 

např. v čelní srážce s protijedoucím motorovým vozidlem, bude posouzeno jako vražda, 

nikoli jako usmrcení z nedbalosti. Lhostejnost k usmrcení jiné osoby je dle názoru 

Nejvyššího soudu výrazem kladného vztahu ke způsobení tohoto následku a jako projev 

úmyslného zavinění naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy.122 

 Na závěr nutno dodat, že je vyloučen jednočinný souběh s trestným činem obecného 

ohrožení z nedbalosti podle § 273 tr. zákoníku, který je k němu ve vztahu speciality  

a s trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 150 tr. zákoníku, který je k němu ve vztahu 

subsidiarity. Naopak je možný jednočinný souběh ohrožení pod vlivem návykové látky 

podle § 274 tr. zákoníku.123 

 

 
119 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 60. 
120 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 21. 
121 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 21. 
122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1019/2008. 
123 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 871−872. 
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3.2 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

Zaviní-li osoba dopravní nehodu, při níž bude způsobena těžká újma na zdraví, 

dopustí se trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Zaviněním dopravní 

nehody je možné naplnit jak základní skutkovou podstatu, tak i obě kvalifikované skutkové 

podstaty. Právní úpravu tohoto trestného činu nalezneme v ustanovení § 147 tr. zákoníku. 

Tento trestný čin, stejně jako trestný čin usmrcení z nedbalosti, obsahuje kvalifikační 

znak spočívající v porušení důležité povinnosti dle druhého odstavce a hrubé porušení 

zákonů o bezpečnosti dopravy dle třetího odstavce, které přísnějším postihem reagují  

na závažnost pachatelova jednání. Rovněž se jedná o nedbalostní trestný čin, přičemž postačí 

zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. I subjekt je upraven totožně, kdy dle prvního 

odstavce okruh pachatelů není nikterak omezen. Čím se tento trestný čin liší od trestného 

činu usmrcení z nedbalosti, je objekt a objektivní stránka. 

Objektem je lidské zdraví − normální tělesné a duševní funkce lidského organismu. 

Chráněno není pouze zdraví absolutně zdravého člověka, ale i člověka nemocného  

či zraněného. Způsobení újmy na zdraví v takovém případě spočívá ve zhoršení zdravotního 

stavu. Odpovědnost za způsobení újmy na zdraví poškozeného je dána i v případě, že dojde 

k dalšímu zranění již smrtelně zraněné osoby, jejíž dřívější zranění mají nevyhnutelně  

za následek smrt. Tato nová zranění nemají na smrtí končící průběh poúrazového 

chorobného procesu vliv.124 

Objektivní stránka spočívá ve způsobení těžké újmy na zdraví. Dle výkladového 

ustanovení § 122 odst. 2 tr. zákoníku je těžká újma charakterizována dvěma znaky, které 

musí být splněny současně. Musí se jednat o vážnou poruchu zdraví nebo jiné vážné 

onemocnění a zároveň musí způsobená újma odpovídat alespoň jednomu z taxativně 

vymezených případů v písm. a až i) tohoto ustanovení. Nutno podotknout, že jednotlivé 

případy těžké újmy se mohou vzhledem ke svému charakteru překrývat. Konkrétní případy 

budu popisovat v následujících odstavcích.  

Za zmrzačení se považuje trvale chorobný stav, který je charakterizován  

buď značnou změnou těla či jeho části nebo ztrátou některé z končetin či její části (spadá 

sem i těžké nervové ochrnutí). Značná změna těla může být tvarová (např. deformace páteře 

projevující se jako větší hrb) nebo funkční (např. ztuhlost v kyčelním kloubu v nepříznivém 

postavení). Podmínku ztráty horní končetiny splní již amputace v zápěstí, u dolní končetiny 

 
124 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 551. 
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amputace nad kotníkem.125 Za zmrzačení se podle Draštíka nepovažuje: „[…] ztráta boltce, 

některého z prstů, chodidla (ježto v těchto případech je funkce mírně porušena), ani kulhání 

vzniklé zkrácením nebo prohnutím po špatném zhojení zlomeniny. Stejně tak se sem 

nezařazují ztuhlosti v méně důležitých kloubech, je-li s tím spojena jen malá porucha 

funkce.“126 Pokud by při dopravní nehodě došlo k oddělení části ruky, přičemž by tato část 

byla včasným lékařským zákrokem replantována tak, že by byla poškozenému zachována 

základní funkce této horní končetiny, mohlo by se s ohledem na konkrétní případ jednat  

o podstatné snížení pracovní způsobilosti (viz níže), nikoli však zmrzačení.127 

Ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti (na méně než 50 %) jsou 

způsobeny trvale chorobným stavem nebo ztrátou části těla. Pracovní nezpůsobilostí  

se ve smyslu tohoto případu těžké újmy rozumí všeobecná pracovní způsobilost. Od toho  

je nutné odlišovat pracovní způsobilost v přiměřeném zaměstnání nebo v dosavadním 

povolání. Je možné, že v důsledku zdravotní indispozice nebude moci osoba vykonávat své 

dosavadní povolání, ale všeobecná pracovní způsobilost zůstane zachována (např. drobné 

porušení funkce pravé ruky znemožňuje profesionálnímu kytaristovi jen výkon jeho 

dosavadního povolání jako muzikanta). Naopak bude docházet k případům, kdy bude 

snížená všeobecná pracovní způsobilost, ale způsobilost vykonávat své dosavadní povolání 

zůstane nedotčena (např. takové drobné porušení funkce ruky u moderátora v rádiu).128 

Ochromení údu spočívá v trvalé nezpůsobilosti nebo značně omezené schopnosti 

pohybu končetiny či její značné části. Končetina je sice zachována, ale její ochrnutí 

neumožňuje její správné fungování. Jedná se například o případ obrny dolních končetin  

po úrazu míchy. Naopak se nejedná o případy, kdy dojde ke znehybnění několika prstů  

nebo kdy dojde k ochrnutí v zápěstí, zatímco je ramenní a loketní kloub neporušen.129 

Dalším případem těžké újmy je ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového 

ústrojí. Za funkce smyslového ústrojí se považuje zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Tyto funkce 

dosahují různého stupně důležitosti. Na kvalitu života člověka bude mít větší vliv ztráta 

zraku než čichu. V praxi nejčastěji dochází k poškození zraku a sluchu. Za ztrátu těchto 

 
125 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 643. 
126 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 78. 
127 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 1989, sp. zn. 1 Tz 45/89. 
128 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 26. 
129 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 79. 
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smyslových funkcí se nepovažuje pouze úplná slepota a hluchota, ale i neschopnost přesného 

rozeznávání předmětů při běžném osvětlení, a to jak na dálku, tak i na malou vzdálenost. 

Podstatné oslabení funkce těchto smyslových ústrojí znamená pokles pod 50 % jejich 

původní funkce. Ztráta zraku na jedno oko se za pokles funkce pod 50 %, a tedy podstatné 

oslabení funkce zraku, nepovažuje (vzhledem ke schopnosti adaptace zrakového ústrojí). 

Ztráta sluchu na jedno ucho je při zachování funkce druhého ucha spojena s 15% ztrátou 

všeobecné pracovní způsobilosti. Postižení funkce hmatu, čichu a chuti může mít původ 

v poškození centrálního nervstva, které je poškozením důležitého orgánu dle písm. f).130 

Podle Draštíka by se sem mělo zařadit i poškození orgánu vnitřního ucha, jež mají  

za následek těžké poruchy rovnováhy.131  

Poškozením důležitého orgánu se rozumí porušení některého z tělesných orgánů 

(poranění mozku, míchy, dýchacích cest, srdce, jater apod.), při němž vzniká nebezpečí 

úmrtí nebo jiný závažný déle trvající nebo trvalý zdravotní následek. Kuchta jako příklad 

uvádí: „[…] zhmoždění nebo stlačení mozku kostními úlomky nebo krevním výronem, 

poranění míchy, poranění dýchacích cest spojené s vdechováním krve nebo šířením infekce 

do okolí, ale i rozsáhle pohmoždění svalové tkáně spojené s následným život ohrožujícím 

masivním krvácením mezi svalové snopce na více místech těla.“132 

Za zohyzdění se považuje nápadná změna trvalého charakteru, která vzbuzuje odpor 

a ošklivost. Není přitom rozhodné, zda lze tuto změnu odstranit plastickou operací či zakrýt. 

Zpravidla bude zohyzdění otázkou vzhledu (deformace nosu, viditelná jizva přes půl 

obličeje), která na rozdíl od zmrzačení nesnižuje pracovní způsobilost, ale která má vliv  

na životní uplatnění. Dle Šámala se za zohyzdění může považovat i vada projevující  

se ve funkci orgánů (např. sípavý hlas či neudržení moči).133  

Vyvolání potratu znamená přerušení těhotenství dříve, než dojde k porodu, byť  

i k předčasnému (např. pokud srazí řidič těhotnou ženu, která následně potratí).134  

 
130 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 644. 
131 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 79. 
132 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 27. 
133 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s.  565. 
134 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s.  553. 
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Při vyvolání potratu dojde k vypuzení plodu z těla těhotné ženy, zatímco v případě usmrcení 

plodu k vypuzení z těla těhotné ženy nedojde.135  

Dalším případem těžké újmy jsou mučivé útrapy. Spočívají v mimořádné, 

vystupňované či prodlužované bolesti tělesné nebo duševní. K těmto případům těžké újmy 

v dopravě prakticky nedochází, neboť k mučení zpravidla dochází úmyslným jednáním.136 

Delší dobu trvající poruchu zdraví je nutno vykládat jako vážnou poruchu zdraví  

či vážné onemocnění fyzického či duševního charakteru, které jsou citelným zásahem  

do obvyklého způsobu života člověka nejméně po dobu 6 týdnů. Do této doby se nepočítá 

doba léčení formou pouhé rehabilitace.137 Dle tohoto ustanovení však budou v konkrétních 

případech posuzovány i vážné poruchy zdraví či vážné onemocnění kratšího trvání  

než 6 týdnů, neboť pokrok lékařské vědy a s tím související efektivnější péče nemůže mít 

v případech velice závažných zranění vliv na mírnější právní kvalifikaci a posouzení jako 

prostého ublížení na zdraví.138 S tímto případem těžké újmy jsem se v praxi při řešení 

následků dopravních nehod setkal nejčastěji. 

Posouzení, zda došlo k poruše zdraví spočívající ve způsobení těžké újmy, je otázkou 

právní, o které rozhoduje soud na podkladě lékařských zpráv a znaleckých posudků. Ty musí 

obsahovat podrobný popis poruchy zdraví či jiného onemocnění, jakož i příznaků a omezení, 

které z takové újmy vyplývají. Nesmí však obsahovat závěr, zda je takovou poruchu zdraví 

či jiné onemocnění nutné kvalifikovat jako těžkou újmu na zdraví, to je ponecháno  

na soudu.139 

 

  

 
135 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 783−784. 
136 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 81. 
137 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 784. 
138 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85. 
139 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s.  551. 
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3.3 Ublížení na zdraví z nedbalosti 

K trestnému činu ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravních nehodách dochází 

nejčastěji. Jedná se o méně intenzivní zásah do lidského zdraví než v případě trestného činu 

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, čemuž odpovídá i trestní sazba stanovená zákonem. 

Právní úpravu tohoto trestného činu nalezneme v ustanovení § 148 tr. zákoníku. 

 U tohoto trestného činu je na rozdíl od předchozích trestných činů porušení důležité 

povinnosti znakem základní skutkové podstaty. Naplnění tohoto znaku je proto 

předpokladem vzniku trestní odpovědnosti. Pokud nebude porušena důležitá povinnost, 

bude možné pachatele postihnout pouze dle správních předpisů za spáchaný přestupek.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že ke způsobení určité újmy na zdraví dochází při velkém 

množství střetů motorových vozidel, která v mnohých případech nejsou závažná, hodnotím 

stávající právní úpravu kladně. Je dle mého názoru vhodné, aby trestní odpovědnost 

vznikala, pouze dojde-li k porušení důležité povinnosti. V současné době je však v oblasti 

silniční dopravy vlivem rozhodovací praxe soudů obtížnější nalézt, které porušení 

povinnosti tento znak nenaplňuje, než které porušením důležité povinnosti je. Zdá se,  

že každé porušení povinnosti, snad vyjma užití klaksonu, je pro dopravu natolik závažné,  

že je kvalifikováno jako porušení důležité povinnosti. 

Ve druhém odstavci nalezneme shodně jako v předchozích případech kvalifikační 

znak spočívající v hrubém porušení zákonů o bezpečnosti dopravy. Jedná se o situace,  

které podmiňují použití vyšší trestní sazby. 

Jak je uvedeno ve výkladovém ustanovení § 122 odst. 1 tr. zákoníku: „Ublížením  

na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění,  

který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen  

po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského 

ošetření.“140  

Za dobu, po kterou musí být obvyklý způsob života poškozeného znesnadněn,  

se podle konstantní judikatury pokládá doba nejméně 7 dní. Z takto stanovené doby však 

nelze vycházet automaticky.141 Pro posouzení charakteru zranění je důležitým kritériem 

pracovní neschopnost. Není však kritériem jediným. Zároveň bude záležet i na projevu újmy 

na zdraví (tím jsou myšleny zejména příznaky, těžkosti, bolesti, jaké dosahuje intenzity,  

 
140 srov. § 122 odst. 1 tr. zákoníku. 
141 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 1985, sp. zn. Tpjf 24/85. 



 

45 

 

a do jaké míry narušuje obvyklý způsob života).142 Je proto možné, že kritérium způsobení 

újmy naplní i taková porucha, která netrvala 7 dnů a nezaložila pracovní neschopnost.143 

 V ostatním si dovoluji odkázat na předchozí výklad s rozdílem, že jednočinný souběh 

trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 a trestného činu ohrožení  

pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) je vyloučen. Skutek bude 

posouzen podle ustanovení § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku.144 

 

3.4 Neposkytnutí pomoci 

Poskytnout pomoc člověku, který vykazuje známky závažného poranění či je přímo 

v nebezpečí smrti, je základním projevem lidskosti. Zkoumání příčin neposkytnutí pomoci, 

přestože dotyčným osobám z důvodu předchozího jednání nehrozí žádné trestní stíhání 

(např. u dopravní nehody kolemjdoucí či projíždějící řidič, který se na způsobení dopravní 

nehody nepodílel) je předmětem zájmu sociologických a psychologických výzkumů  

a experimentů již celá desetiletí. Za zcela zásadní v tomto směru považuji psychologický 

fenomén známý jako tzv. efekt přihlížejících, dle kterého je ochota poskytnout pomoc přímo 

závislá na počtu přítomných osob. Pokud je člověk jedinou osobou, která může poskytnout 

pomoc, poskytne ji zhruba v 85 % případů. S více přítomnými osobami ochota pomoci 

výrazně klesá, neboť se lidé přirozeně spoléhají, že když pomoc neposkytnou oni, udělá  

to někdo jiný. To má za následek, že poškozenému nebude v mnoha případech pomoc 

poskytnuta vůbec.145 Nutno však podotknout, že s problematikou neposkytnutí pomoci  

se na českých silnicích setkáváme spíše výjimečně. Ochota pomoci jiným osobám je v rámci 

silniční dopravy vysoká a k naplnění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci 

podle ustanovení § 150 tr. zákoníku při dopravních nehodách dochází pouze zřídka. 

Ustanovení § 150 tr. zákoníku, kde je zakotven trestný čin neposkytnutí pomoci, 

obsahuje dvě základní skutkové podstaty. Mezi těmito skutkovými podstatami panuje vztah 

speciality. Trestný čin neposkytnutí pomoci dle prvního odstavce postihuje opomenutí 

povinnosti každého člověka pomoci jiné osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 

vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, i když tak může učinit  

 
142 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 1983, sp. zn. 6 Tz 83/1982. 
143 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 555. 
144 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 9. 1993, sp. zn. 2 Tz 23/93. 
145 CHROMÝ, Jakub. Determinanty poskytování pomoci v emergenčních situacích (se zřetelem na kriminální 

věci). Státní zastupitelství, 2007, roč. 5, č. 12, s. 38. 
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bez nebezpečí pro sebe samého nebo jiného člověka.146 Zde se tedy setkáváme se subjektem 

obecným. Ve druhém odstavci je obsažen subjekt speciální. Pachatelem může být ten,  

kdo má povinnost poskytnout potřebnou pomoc vyplývající z povahy svého zaměstnání. 

Kupříkladu lékař (ale i zdravotní sestra, hasič apod.) nemůže vzhledem k povaze svého 

zaměstnání, které spočívá v záchraně lidských životů, při dopravní nehodě nečinně přihlížet 

zraněním účastníků dopravní nehody. Vzhledem k dosavadní praxi a předpokládanému 

absolvování kurzů první pomoci ví lépe než jiní, jak ve vztahu ke zraněným osobám 

postupovat. Navíc s sebou toto povolání nese i přiměřené riziko. Proto mají takové osoby 

povinnost zakročit i v případě, že by se tím mohly vystavit nebezpečí vlastní újmy. 

Neposkytnutí pomoci takovou osobou je trestáno podle přísnější trestní sazby. 

 Objektem tohoto trestného činu je lidský život a zdraví za situace, kdy zdravotní stav 

poškozeného vyžaduje potřebnou pomoc, kterou je zapotřebí poskytnout neprodleně.  

Za potřebnou pomoc je dle soudní praxe považována taková pomoc, která je zapotřebí 

k odvrácení či snížení nebezpečí smrti poškozeného.147 Zejména se jedná o první pomoc, 

která je způsobilá odvrátit smrt či jiné následky, které by vznikly, pokud by pomoc 

poskytnuta nebyla. Potřebná pomoc může být různé podoby − může být poskytnuta  

i přivoláním odborné pomoci.148 Tento pojem je však nutné vždy vykládat vzhledem  

ke konkrétnímu případu a možnostem pachatele odvrátit nebezpečí smrti či jiné závažné 

újmy. Nelze jej ovšem vykládat jako pomoc, která spolehlivě vede k záchraně. Pachatel  

by se v takových případech mohl odkázat na nedostatek lékařských znalostí, kdy pomoc, 

kterou by poskytl, by zdravotní stav poškozeného nezlepšila.149 Povaha této pomoci vždy 

závisí na povaze konkrétního poranění. Vždy je nutné zvažovat, zda bude poškozené osobě 

lepší poskytnout pomoc na místě či urychleně zajistit převoz k lékaři.150 

 Poskytnutí pomoci je u tohoto trestného činu povinností obecnou, nikoli zvláštní. 

Z hlediska trestní odpovědnosti, na rozdíl od zvláštní povinnosti podle § 112 tr. zákoníku, 

obecná povinnost konat nezakládá trestní odpovědnost za účinek, resp. výsledek v podobě 

vzniklé újmy. Proto pokud zemře nebo bude zraněna osoba, jež vyžaduje poskytnutí 

 
146 srov. § 150 odst. 1 tr. zákoníku. 
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 1963, sp. zn. 1 Tz 7/63. 
148 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s.  562. 
149 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 39 
150 FOLTÝN, Leo. Trestné činy v silniční dopravě (pracovní pomůcka). Právní rádce, ročník VII, 1999, číslo 

2, příloha s. V. 
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potřebné pomoci, bude osoba, která nemá zvláštní povinnost konat a která potřebnou pomoc 

neposkytla, odpovědná pouze za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 150 tr. zákoníku, 

ne za konkrétní poruchový trestný čin. Nutno podotknout, že obecnou povinnost konat mají 

i osoby podle ustanovení § 150 odst. 2 tr. zákoníku, u nichž povinnost poskytnout pomoc 

vyplývající z povahy zaměstnání nebude při dopravní nehodě z pozice náhodného 

kolemjdoucího či projíždějícího chápána jako zvláštní povinnost podle § 112 tr. zákoníku. 

Povinnost vyplývající z povahy zaměstnání totiž nelze vždy považovat za zvláštní 

povinností konat. Obecná povinnost konat vyplývající z povahy zaměstnání je upravena 

např. v ustanovení § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/1992, o péči a zdraví lidu, které 

zdravotnickým pracovníkům dává povinnost „[…] poskytovat neprodleně první pomoc 

každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví, 

není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby další 

odbornou péči.“151 Tato obecná povinnost se může v některých případech krýt se zvláštní 

povinností konat (dle judikatury např. u lékaře při výkonu služby). Je-li na místě dopravní 

nehody zasahující lékař při výkonu služby, má stanovenou zvláštní povinnost konat. 

Opomenutí poskytnutí potřebné pomoci podle ustanovení § 150 odst. 2 tr. zákoníku přichází 

v úvahu pouze tehdy, nevzniknou-li z jeho opomenutí žádné následky na životě či zdraví 

poškozeného, které by zakládaly trestní odpovědnost za případný poruchový trestný čin.152 

 Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmysl, přičemž postačí úmysl nepřímý. 

Pachatel neposkytne potřebnou pomoc úmyslně, přestože ji mohl poskytnout, aniž by sebe 

nebo jiného vystavil nebezpečí. Za nebezpečí, které je schopno zbavit pachatele trestní 

odpovědnosti, však není možno považovat např. riziko zpoždění v důsledku poskytnutí 

pomoci či znečištění potahů auta krví zraněného.153 

 Zranění, ale i psychický stav projevující se úzkostnou reakcí znemožňující  

či snižující ovládací schopnosti mohou zakládat subjektivní nezpůsobilost potřebnou pomoc 

poskytnout. Bude záležet na konkrétním posouzení případu.154 Stejně tak může být důvodem 

subjektivní nemožnosti poskytnout potřebnou pomoc vlastní opilost.155 

 
151 srov. § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/1992, o péči a zdraví lidu 
152 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 38−39, rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 1997, sp. zn. 2 Tzn 72/97. 
153 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 899. 
154 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 666. 
155 FRIML, Karel. K některým otázkám obhajoby v dopravních věcech, Trestně právní revue. 2008, roč. 7,  

č. 4, s. 101. 
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3.5 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku  

Neposkytnutí potřebné pomoci řidičem dopravního prostředku mnohdy úzce souvisí 

se zavrženíhodným jednáním viníků dopravních nehod, kteří od dopravní nehody ujíždí 

z obavy vlastního trestního postihu. Ať již pachatel před jízdou požil alkohol, není oprávněn 

řídit vozidlo či je jeho vozidlo technicky nezpůsobilé, upřednostňuje svůj prospěch před 

poskytnutím pomoci osobě, která může být v důsledku poranění v ohrožení smrti.  

K případům ujetí řidiče z místa dopravy nehody dochází převážně po srážce s chodcem, 

popřípadě s cyklistou.156 Tyto osoby nejsou chráněny konstrukcí motorového vozidla  

a následky srážky bývají fatální.  

Případy tohoto trestného činu po srážce s jiným motorovým vozidlem nebývají tolik 

časté.157 Domnívám se však, že hlavním důvodem není snaha o zachování morální integrity 

jedince, nýbrž nepojízdnost motorového vozidla z důvodu poškození při srážce. Pachatelem 

tohoto trestného činu ovšem nemusí být řidič motorového vozidla, který zavinil dopravní 

nehodu.  

Právní úpravu tohoto trestného činu nalezneme v ustanovení § 151 tr. zákoníku, které 

je k ustanovení § 150 odst. 1 i odst. 2 ve vztahu speciality. Od obecného ustanovení  

§ 150 tr. zákoníku se podle Vetešníka liší ve třech základních bodech:  

a) Původem nebezpečí, které je zapotřebí poskytnutím pomoci odvrátit − toto 

nebezpečí vzniká při dopravní nehodě. 

b) Povahou nebezpečí, které se odvrací − újma na zdraví nemusí dosahovat 

intenzity těžké újmy na zdraví, ani ublížení na zdraví. Musí ovšem být alespoň 

takové intenzity, aby zjevně poskytnutí pomoci vyžadovala. Poskytnout 

pomoc nebude zapotřebí v případech drobných poranění − lehké krvácení 

z nosu, drobné odřeniny aj. 

c) Omezeným okruhem pachatelů, který je omezen pouze na řidiče dopravního 

prostředku.158 

 
156 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 87. 
157 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 87. 
158 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 665. 
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Okruh pachatelů není omezen pouze na řidiče motorového vozidla, ale každého 

dopravního prostředku (např. i jízdního kola, povozu taženého koňmi). Pachatelem ovšem 

nemohou býti spolujezdci, pasažéři, kolemjdoucí apod.159  

Účastí na dopravní nehodě se nerozumí pouze zavinění nehody − postačí, že řidič 

k dopravní nehodě objektivně přispěl. Není přitom podstatné, zda sám utrpěl nějakou škodu 

či nehodu zavinil. Rozhodujícím faktorem je, zda je jeho jednání součástí nehodového 

děje.160 Z hlediska subjektu se řidič, který se zúčastnil dopravní nehody, považuje za subjekt 

konkrétní.161 

Pokud řidič při dopravní nehodě zraní osobu a poté z místa dopravní nehody ujede, 

bude se jednat o 2 skutky, z nichž jeden bude posouzen podle ustanovení § 147 či 148  

tr. zákoníku ve vícečinném souběhu s úmyslným neposkytnutím pomoci řidičem dopravního 

prostředku podle ustanovení § 151 tr. zákoníku.162  

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu o dokonaný trestný čin neposkytnutí pomoci podle 

§ 151 tr. zákoníku nepůjde tehdy, jestliže poškozený nebyl vůbec poraněn nebo byl okamžitě 

mrtev. Ujede-li řidič z místa dopravní nehody, aniž by se ujistil o zdravotním stavu 

poškozeného, dopustí se zpravidla pokusu trestného činu neposkytnutí pomoci podle  

§ 151 tr. zákoníku.163  

V některých případech půjde jednoznačně určit, zda byl poškozený mrtev okamžitě  

a nebylo komu poskytnout potřebnou pomoc. Jistě se však setkáme s případy, kdy bylo 

poškozenému v době vzniku dopravní nehody možno ještě pomoci a zemřel až posléze 

v důsledku svých zranění. Lékař, který dorazí na místo nehody a poškozený je již po smrti, 

musí v souladu se zásadou in dubio pro reo vycházet z okamžité smrti, nelze-li jednoznačně 

prokázat, že tomu tak nebylo.164 Obrana pachatelů pak může spočívat v tvrzení,  

že se přesvědčili, že byl poškozený na místě mrtev a na základě toho pod tíhou okamžiku  

ve zkratu opustili místo nehody. V některých případech to však bude účelové.  Mimo to ujetí 

z místa dopravní nehody představuje výrazný zásah do vyšetřování dopravní nehody  

a případného zjištění viníka, čímž dochází k maření spravedlnosti. 

 
159 U těchto osob přichází v úvahu trestní odpovědnost podle § 150 tr. zákoníku. 
160 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 1969, sp. zn. 3 To 102/69. 
161 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 41. 
162 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 1983, sp. zn. 3 Tz 3/83. 
163 Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 1962, sp. zn. 3 To 384/1962. 
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2013, sp. zn. 5 Tdo 578/2013. 
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Ujetí z místa dopravní nehody je poměrně častým fenoménem vyskytujícím se nejen 

na českých silnicích. V roce 2020 bylo Policií České republiky zaznamenáno celkem 16 677 

případů ujetí z místa dopravní nehody, přičemž v takových případech došlo k 5 úmrtím 

poškozených osob.165 V současné době je ujetí z místa nehody přestupkem podle ustanovení 

§ 125c odst. 1 písm. i) bod 4 zákona o silničním provozu, za který hrozí pokuta od 2500  

do 5000 Kč. Jak je uvedeno v pražské učebnici kriminologie: „Představit si (de lege ferenda) 

lze zajisté i jiná jednání v dopravě významně ohrožující život a zdraví osob či cizí majetek, 

která by zákonodárcem mohla být postihována nikoli jako pouhý přestupek, ale dokonce jako 

trestný čin. Tak např. v poslední době se diskutuje nad postihem prostředky trestního práva 

ujíždění policistům řidičem motorového vozidla a nezastavením na jejich výzvu, neboť takové 

jednání vede při pronásledování policisty k významnému ohrožování ostatních účastníků 

silničního provozu (srov. k tomu rozhodnutí č. 46/2014 Sb. rozh. tr.), podobně by mohl být 

zaveden i trestný čin postihující ujetí z místa nehody, jak jej známe např. z úpravy německé 

(§ 142 něm. tr. zákoníku).“166 

Ujetí z místa dopravní nehody je rozšířeným negativním trendem, o jehož 

kriminalizaci lze bezpochyby uvažovat. Toto jednání je často vedeno motivem řidiče 

vyhnout se trestnímu postihu. Ne vždy lze ujetí od dopravní nehody v závažných případech 

právně kvalifikovat jako trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

podle § 151 tr. zákoníku (viz výše). Postihnout takové jednání jako přestupek se může jevit 

jako nedostatečné. Jak uvádí Polcar: „Projevem velké míry neúcty v mezilidských vztazích  

je i bezdůvodné opuštění místa dopravní nehody a neposkytnutí potřebné pomoci jejím 

účastníkům. […] uvedený negativní trend v celkovém počtu bezdůvodného ujetí z místa  

se ale moc neprojevuje při uplatnění trestní represe […].“167 

  

 
165 STRAKA, Jan, PELEŠKOVÁ, Jana, 2021. Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2020. 

Praha: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, s. 10. 
166 GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 5. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 433. 
167 POLCAR, Miroslav. Neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě na pozemních komunikacích. Trestní právo. 

2017, roč. 19, č. 3, s. 13. 
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Při úvahách o zavedení trestného činu postihující ujetí z místa dopravní nehody  

by bylo možné inspirovat se německým trestním zákoníkem. V ustanovení § 142 je upraven 

trestný čin nedovoleného vzdálení se z místa nehody, kterého se dopustí ten: „Kdo se jako 

účastník dopravní nehody vzdálí po nehodě v silničním provozu dříve než  

1. umožnil ve prospěch jiných účastníků na nehodě a poškozených zjištění své 

osoby, svého vozidla a formy své účasti a oznámil, že je účasten na nehodě 

nebo 

2. čekal podle svých okolností případu přiměřenou dobu, než byl někdo připraven 

učinit zjištění […].“168 

Doslovné převzetí německé právní úpravy bych však hodnotil jako nevhodné, neboť 

skutkovou podstatu tohoto trestného činu naplní i odření motorového vozidla na parkovišti, 

kde vznikají minimální škody na majetku a újma na zdraví či životě je prakticky vyloučena. 

Kvalifikovat takové případy jako trestný čin vnímám jako nepřiměřeně přísné, postačí 

postižení za přestupek. Za účelem eliminace střetů na parkovišti a jím podobných 

nezávažných dopravních nehod by mohla být kriminalizace ujetí od dopravní nehody 

omezena určitou výší způsobené majetkové škody a také rizikem způsobení újmy na zdraví 

či životě jiného účastníka dopravní nehody. Riziko újmy by se však nemuselo omezovat 

pouze na závažné dopravní nehody, kdy musí být řidiči zřejmé, že je jiná osoba v ohrožení 

života. Z praxe známe případy, kdy důvodem smrti sraženého chodce byl zapadlý jazyk, 

přičemž v případě poskytnutí potřebné pomoci by vyvázl bez zranění.169 

Inspiraci by v předmětném ustanovení bylo možné hledat též v odstavci čtvrtém, 

který stanoví možnost zmírnění trestu či upuštění od jeho uložení v případě, že účastník 

během 24 hodin po dopravní nehodě, která se stala mimo plynulý provoz a neměla  

za následek způsobení významné škody, dobrovolně umožní dodatečná zjištění tím,  

že je oznámí státnímu zástupci či policejnímu orgánu.170 

 

  

 
168 Překlad ustanovení § 142 odst. 1 německého trestního zákoníku dostupný z: www.beck-online.cz. 
169 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 88 
170 srov. § 142 odst. 4 německého trestního zákoníku. 
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3.6 Neoprávněné užívání cizí věci 

Tento trestný čin spočívá v přechodném protiprávním užívání cizí věci, v oblasti 

silniční dopravy zejména motorového vozidla, které je i v základní skutkové podstatě 

explicitně vymezeno. Právní úpravu nalezneme v ustanovení § 207 tr. zákoníku. 

Objektem trestného činu je cizí majetek, resp. některá oprávnění spojená 

s vlastnictvím k němu. Jedná se zejména o oprávnění věc užívat (ius utendi) a věc držet  

(ius possidendi). Tento majetek (tzv. předmět útoku) je v základní skutkové podstatě 

vymezen jako věc nikoli malé hodnoty, tj. dosahující hodnoty minimálně 50 000 Kč (srov. 

§ 138 odst. 1 tr. zákoníku), či motorové vozidlo. Jak z právní úpravy vyplývá, hodnota 

motorového vozidla není podstatná, a to jak pro základní skutkovou podstatu,  

tak i pro případné naplnění kvalifikačního znaku, který spočívá ve způsobení škody na cizí 

věci. V trestním řízení ji proto není nutné zjišťovat.171 

Objektivní stránka obsahuje dvě různé formy jednání, jimiž je možno tuto skutkovou 

podstatu naplnit. První má blízko ke krádeži a spočívá ve zmocnění se věci nikoli malé 

hodnoty či motorového vozidla. Druhá svým charakterem připomíná zpronevěru a spočívá 

v neoprávněném přechodném užívání svěřené věci a způsobení škody nikoli malé na této 

věci.172 

Ustanovení § 207 odst. 1, alinea první, tr. zákoníku spočívá ve zmocnění se cizího 

motorového vozidla v úmyslu jej přechodně užívat. To podle Draštíka znamená,  

„[…] že pachatel musí být již předem rozhodnut, že motorové vozidlo po použití vrátí 

oprávněné osobě, přičemž je vrátí na takové místo, které je dostupné i z hlediska možnosti 

obnovení dispozičních práv poškozeného. Pokud by pachatel měl v úmyslu toto motorové 

vozidlo si ponechat trvale, pak by se již jednalo o trestný čin krádeže podle § 205 trestního 

zákoníku.“173 Dojde-li ke znemožnění či výraznému ztížení dispozičního práva poškozeného 

např. odstavením vozidla na odlehlém místě, kdy nalezení tohoto vozidla poškozeným  

je otázkou náhody, bude věc posouzena jako trestný čin krádeže. Rozhodná je i doba užívání, 

která by měla být relativně krátká. Prakticky to znamená se s motorovým vozidlem svézt  

a posléze jej opustit, nikoli motorové vozidlo užívat k vyjížďkám po několik dní.174  

 
171 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 90. 
172 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 687. 
173 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 89. 
174 Rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 7. 12. 2000, sp. zn. 4 To 97/2000. 
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Jak jsem již výše uvedl, na právní kvalifikaci podle § 207 tr. zákoníku nemá vliv, zda 

pachatel k jízdě využije motorové vozidlo v hodnotě několika desítek tisíc či vozidlo 

v hodnotě v řádech milionů, pokud vozidlo bez poškození vrátí na dostupné místo. Tohoto 

jednání se může dopustit kdokoli a okruh pachatelů není nikterak omezen. 

Podle ustanovení § 207 odst. 1, alinea druhá, tr. zákoníku se trestného činu 

neoprávněného užívání cizí věci dopustí ten, kdo způsobí škodu alespoň 50 000 Kč na věci 

mu svěřené, kterou neoprávněně přechodně užívá. Společenská škodlivost je zde nižší  

než v případě jednání podle alinei první, přestože pachatel věc užívá k jinému účelu,  

než mu byla věc svěřena (např. osoba svěří pachateli nákladního motorové vozidla 

k provedení nutné opravy, a ten po provedené opravě vozidlo užije k soukromé jízdě  

za účelem přestěhování objemného předmětu). Proto je trestní odpovědnost podmíněna  

až vznikem škody na svěřené věci. Způsobení značné škody a škody velkého rozsahu  

je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 207 odst. 2 písm. c), resp. odst. 3 písm. 

a) tr. zákoníku). V tomto případě může být pachatelem pouze ten, jemuž bylo oprávněnou 

osobou svěřeno motorové vozidlo.175 

Z hlediska subjektivní stránky obě formy jednání vyžadují úmyslné zavinění.  

Úmysl musí směřovat k neoprávněnému přechodnému užívání motorového vozidla a jeho 

následnému vrácení. Úmysl pachatele podle § 207 odst. 1, alinei druhé, tr. zákoníku se musí 

vztahovat i na způsobení škody, neboť se jedná o formální znak skutkové podstaty tohoto 

trestného činu. Dle soudní praxe: „Jestliže pachatel s neoprávněně užívaným vozidlem 

havaruje proto, že porušil některé ustanovení zákona o silničním provozu (např. zavinil 

dopravní nehodu v důsledku nepřiměřené rychlosti), pak ve vztahu k takto vzniklé škodě  

na neoprávněně užívaném vozidle nebude zpravidla dáno jeho úmyslné zavinění.  

To je předpokladem trestní odpovědnosti v případě, že pachatel neoprávněně užívá  

mu svěřené vozidlo.“176 

Dle judikatury není trestným činem neoprávněného užívání cizí věci pouhé přemístění 

motorového vozidla odtlačením, bez úmyslu jej jinak užívat (zpravidla k jízdě). 

V konkrétních případech bude nutné zjišťovat, co přemístěním vozidla pachatel sledoval.177 

 

 
175 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 154−155. 
176 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 1. 1998, sp. zn. 3 To 999/1997. 
177 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 1966, sp. zn. 11 Tz 11/66. 
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3.7 Obecné ohrožení z nedbalosti 

V silniční dopravě se s trestným činem obecného ohrožení z nedbalosti setkáváme 

pouze výjimečně. Typický je zejména pro železniční dopravu. Z povahy provozu  

na pozemních komunikací málokdy hrozí zákonem předpokládaný rozsah nebezpečí 

nezbytný pro naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu. Přesto k těmto 

situacím dochází. Vzhledem k rozsahu možného následku, který je v důsledku 

nebezpečného jednání pachatele v ohrožení, zakotvil zákonodárce tento trestný čin jako 

ohrožovací. Proto se pro vznik trestní odpovědnosti nevyžaduje porucha, nýbrž postačí 

pouhé ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem. V provozu po pozemních 

komunikacích lze vzhledem k okolnostem případu naplnit nejen základní skutkovou 

podstatu trestného činu, ale i všechny kvalifikační znaky uvedené v odstavcích 2 až 4.178 

Objektem trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti je život a zdraví většího 

počtu osob, rovněž i cizí majetek.  

 Objektivní stránka v základní skutkové podstatě operuje s pojmem obecného 

nebezpečí. Ke způsobení obecného nebezpečí dochází v oblasti silniční dopravy zejména  

při havárii hromadných dopravních prostředků. Jednání naplňující skutkovou podstatu může 

spočívat ve: 

a) způsobení obecného nebezpečí 

b) zvýšení obecného nebezpečí 

c) ztížení odvracení či zmírnění obecného nebezpečí.179 

Definici tohoto pojmu nabízí Jelínkova učebnice: „Obecným nebezpečím se rozumí 

situace, kdy v důsledku obecně nebezpečného jednání pachatele nastane nebezpečí smrti 

nebo těžké újmy na zdraví více osob nebo nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím 

majetku.“180 Rozsah ohrožení je určen kvantitativně, a to výší hrozící škody či počtem lidí. 

Při určení potřebné výše hrozící škody je nutné vycházet z výkladového ustanovení § 138 

odst. 1 tr. zákoníku. Škodou velkého rozsahu je škoda ve výši 5 000 000 Kč, přičemž tato 

částka musí odrážet skutečnou hodnotu ohrožovaného cizího majetku. Nebezpečí smrti  

či těžké újmy přitom musí dle ustálené praxe hrozit alespoň 7 lidem.181  

 
178 FOLTÝN, Leo. Trestné činy v silniční dopravě (pracovní pomůcka). Právní rádce, ročník VII, 1999,  

číslo 2, příloha s. IV. 
179 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 681. 
180 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 474. 
181 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 1982, sp. zn. 7 To 55/81. 
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Zároveň musí obecné nebezpečí v konkrétním případě hrozit bezprostředně  

a významně se blížit poruše. Vznik poruchy se v takovém případě vymyká vůli pachatele  

a ohrožených osob, závisí pouze na náhodě a není zapotřebí dalšího zásahu.182  

Vzhledem k ohrožovací povaze tohoto trestného činu ke způsobení následku nakonec 

nemusí dojít. Bude-li však způsoben, může pachatel vzhledem k jeho rozsahu naplnit 

některou z kvalifikovaných skutkových podstat.  

Vzhledem k podanému výkladu je podmínka bezprostřednosti i rozsahu ohrožení dána 

například tehdy, jestliže řidič autobusu, ve kterém cestuje větší počet osob, z důvodu vysoké 

rychlosti nezvládne řízení a přerazí železniční závory v době, kdy je přijíždějící vlak  

již na dohled. Naopak pouhé neopatrné řízení autobusu bez dalších okolností nelze  

ani při nepřiměřeně vysoké rychlosti jízdy považovat za obecné nebezpečí.183  

Obecně nebezpečným jednáním dle judikatury není ani situace, jestliže řidič motorového 

vozidla poruší dopravní předpisy a zaviní střet s plně neobsazeným vozidlem, které  

se v důsledku střetu stane neovladatelným, vjede na chodník, kde usmrtí dvě osoby, těžce 

zraní tři osoby a lehce zraní pět osob.184 

Za obecné nebezpečí lze dle judikatury považovat jízdu osobního automobilu  

po dálnici v protisměru.185 Skutková podstata tohoto trestného činu byla naplněna i v případě 

jízdy řidiče, který během pronásledování policejní hlídkou jel centrem města i mimo obec 

extrémně vysokou rychlostí, na červenou projel několika frekventovanými křižovatkami, 

předjížděl vozidla z obou stran a bezdůvodně brzdil za účelem vyvolání hromadné kolize 

ostatních vozidel.186 Další možnou situací je přejetí řidiče hromadného dopravního 

prostředku přes železniční přejezd, ke kterému se blíží vlak, přičemž ke srážce nedojde 

pouze z důvodu použití rychlobrzdy strojvedoucím vlaku.187 Pachatelem trestného činu 

obecného ohrožení z nedbalosti bude i opilý řidič, který z důvodu svého stavu vylučujícího 

bezpečné řízení motorového vozidla bezprostředně způsobí nebezpečí vzniku havárie  

či takovou havárii skutečně způsobí.188 Dalším příkladem může být řidič plně naložené 

nákladní soupravy s návěsem ve stavu opilosti vylučující způsobilost bezpečně řídit 

 
182 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 4 Tz 209/2001. 
183 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 682. 
184 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 1982, sp. zn. 11 Tz 9/1982. 
185 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 6 Tdo 1025/2007. 
186 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 4 Tdo 1094/2013. 
187 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 1982, sp. zn. 7 Tz 96/1982. 
188 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 1968, sp. zn. 10 Tz 9/1968. 
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motorové vozidlo, který projede obcí rychlostí výrazně překračující nejvyšší povolenou 

rychlost.189 

V druhém odstavci je pro naplnění skutkové podstaty zapotřebí způsobit těžkou újmu, 

porušit důležitou povinnost či způsobit značnou škodu. Do výše škody se v tomto případě 

zahrnují i např. účelně vynaložené náklady na odstranění následků nebezpečného jednání  

či jiné škodlivé následky.190 

Kvalifikačními znaky ve třetím odstavci jsou pod písmenem a) způsobení smrti  

a pod písmenem b) způsobení těžké újmy na zdraví či škody velkého rozsahu v důsledku 

porušení důležité povinnosti. Kvalifikovanou skutkovou podstatu dle čtvrtého odstavce 

naplní ten, kdo v důsledku porušení důležité povinnosti způsobí smrt. 

Pachatelem může být ve většině případů kdokoli. Se speciálním subjektem  

se setkáváme v ustanovení § 273 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a s tím související § 273  

odst. 3 písm. b), resp. odst. 4 tr. zákoníku.191 

Z hlediska subjektivní stránky, jak již z názvu vyplývá, je vyžadována nedbalost. 

S úmyslnou formou trestného činu obecného ohrožení podle ustanovení § 272 tr. zákoníku 

se v silniční dopravě setkáváme zcela výjimečně. 

V souvislosti s obecným ohrožením lze zajisté zmínit názory o nedostatečném 

trestněprávním postihu nebezpečné jízdy, která se může projevit např. vybržďováním, 

vytlačováním ze silnice, jízdou v protisměru, ujížděním policistům aj. Kučera  

za nebezpečnou jízdu relevantní z hlediska trestního práva považuje „[…] úmyslné počínání 

řidiče motorového vozidla při jeho řízení, které zcela zjevně neodpovídá chování,  

jež lze očekávat od průměrně zdatného, přiměřeně opatrného řidiče motorového vozidla, 

jestliže to rezultuje v ohrožení života či zdraví jiného nebo hrozí způsobením závažné újmy 

na majetku druhých.“192 Dle jeho názoru nelze běžné projevy nebezpečné jízdy, vzhledem 

k nutnosti naplnění podmínky vydání v nebezpečí smrti či těžké újmy na zdraví alespoň  

7 osob, postihnout podle § 272 tr. zákoníku či § 273 tr. zákoníku. Poruchové trestné činy 

uvedené v předchozích kapitolách přitom vyžadují způsobení následku v podobě způsobení 

smrti či (těžkého) ublížení na zdraví. Výše uvedené případy nebezpečné jízdy, nedojde-li 

 
189 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 5 Tdo 311/2006. 
190 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s. 747−748. 
191 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 346. 
192 KUČERA, Pavel. Nebezpečná jízda a možnost jejího trestněprávního postihu. Trestní právo. 2020, roč. 24, 

č. 2, s. 20. 
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k dopravní nehodě, lze proto stíhat pouze jako pokus úmyslných forem poruchových 

trestných činů.193 K efektivnímu trestnímu postihu fenoménu nebezpečné jízdy by dle jeho 

názoru bylo možné přistoupit kriminalizací nebezpečné jízdy, a to jako nového, 

samostatného trestného činu, který bude svou povahou trestným činem ohrožovacím. 

Z hlediska subjektivní stránky bude úmyslným trestným činem, kdy úmysl řidiče se bude 

vztahovat toliko k nebezpečné jízdě, nikoli k případnému způsobení poruchy.194  

S probíranou problematikou a navrhovaným řešením se v zásadě ztotožňuji. Současná 

právní úprava dle mého názoru v určitých případech neumožňuje efektivní postih 

bezohledných jednání řidičů, není-li ohrožen větší počet osob či není-li způsobena porucha,   

Navíc mohou nastat problémy s prokazováním úmyslu řidiče ke způsobení poruchy 

v případech nebezpečné jízdy, která je následně právně kvalifikovaná jako pokus 

poruchového trestného činu. Zavedení samostatného ohrožovacího trestného činu postihující 

nebezpečnou jízdu, u kterého by se úmysl řidiče vztahoval pouze k nebezpečné jízdě,  

by tento nedostatek mohlo napravit a přispět tak k zajištění bezpečnosti v silničním provozu. 

 

3.8 Ohrožení pod vlivem návykové látky 

Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky je v České republice poměrně 

častým jevem. Na rozdíl od předchozích trestných činů se zde mnohdy setkáváme  

se speciální recidivou, tj. opakovaným pácháním totožné trestné činnosti. Příčiny lze hledat 

v celkově kladném vztahu k alkoholu u výrazné části populace. Z hlediska statistik  

se dá hovořit o nepatrném útlumu jízdy pod vlivem návykových látek oproti předchozím 

rokům.  

Nově vznikajícím problémem je počet osob řídících motorové vozidlo pod vlivem 

jiné návykové látky – nejčastěji marihuany a pervitinu. I to je pouze projevem celkového 

rozšíření těchto návykových látek a s tím spojené drogové kriminality. Tyto faktory  

se následně promítají i do oblasti dopravy. Přestože u některých osob může řízení pod vlivem 

návykové látky představovat ojedinělý exces, ke kterému se pachatel uchyluje 

z výjimečných a částečně pochopitelných důvodů, často bude taková jízda zcela zbytečná  

a bude jasnou demonstrací absence respektu k dopravním předpisům.  

 
193 srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 8 Tdo 379/2017. 
194 KUČERA, Pavel. Nebezpečná jízda a možnost jejího trestněprávního postihu. Trestní právo. 2020, roč. 24, 

č. 2, s. 19−28. 
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Pachatelé jsou převážně osoby, které nemají sklony k násilné či majetkové trestné 

činnosti a řízení pod vlivem je prvním momentem, kdy se dostávají do střetu se zákonem. 

Často si neuvědomují, jaké škody na životech a majetku mohou svým jednáním způsobit  

a spoléhají se, že ke způsobení dopravní nehody během mnohdy poměrně krátké cesty 

nedojde. Nutno podotknout, že v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky 

se dá zcela reálně hovořit o latentní kriminalitě. Osoby nejčastěji usedají za volant ve stavu 

vylučujícím způsobilost k bezpečnému řízení motorového vozidla při návratu z večírků, 

oslav apod. Jízda ovlivněného řidiče často trvá v řádech několika minut a je pouhou 

náhodou, zda v rámci dané trasy provádí Policie České republiky namátkové silniční 

kontroly či nikoli. Počet zjištěných trestných činů je proto přímo závislý na aktivitě 

příslušníků Policie zejména v nočních hodinách. 

Tento trestný čin je upraven v ustanovení § 274 tr. zákoníku a stejně jako v případě 

obecného ohrožení se jedná o ohrožovací trestný čin, u kterého je porucha zájmu chráněného 

trestním zákonem jednou z okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.  

Oproti trestnému činu obecného ohrožení však hrozící nebezpečí nemusí být bezprostřední 

ani konkrétní, proto někdy hovoříme o tzv. abstraktně ohrožovacím trestném činu.195 

Objektem je život a zdraví lidí a majetek, které jsou chráněny před ohrožením 

způsobeným vlivem návykové látky.  

 Jednání pachatele spočívá v ohrožení života nebo zdraví lidí nebo majetku  

při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, a to ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou  

si přivodil vlivem návykové látky.196 Zaměstnáním nebo jinou činností se ve smyslu tohoto 

trestného činu rozumí taková činnost, která pro bezpečný výkon vyžaduje soustředěnou 

pozornost a schopnost správně vnímat a pohotově reagovat na různé situace  

při tom vznikající.197 Vliv návykové látky na lidské vědomí tento bezpečný výkon 

znemožňuje nebo alespoň ztěžuje. Záleží na konkrétním druhu návykové látky.  

Příkladem takového zaměstnání může být výkon povolání lékaře. Příkladem činnosti  

je řízení motorového vozidla, v jehož důsledku dochází k naplnění skutkové podstaty tohoto 

trestného činu nejčastěji.  

K pojmu návykové látky a stavu vylučujícího způsobilost blíže viz kapitola 2.4.  

Stav vylučující způsobilost řídit motorové vozidlo může být dán jednak absolutní 

 
195 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 752. 
196 srov. § 274 odst. 1 tr. zákoníku. 
197 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 807. 
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nezpůsobilostí dle koncentrace návykové látky v krvi pachatele, jednak relativní 

nezpůsobilostí i při koncentraci nižší. V takovém případě je nezbytné zjišťovat míru 

ovlivnění pachatele, a zda dosahovala takové míry, kterou vyžaduje ustanovení tohoto 

trestného činu. Vycházet se bude zejména ze znaleckého posudku a svědeckých výpovědí 

spolujezdců, zasahujících policistů, odběr provádějících lékařů či jiných svědků.198 

Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoli a okruh pachatelů tedy není nijak 

omezen. Jedná se o subjekt obecný. 

Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné zavinění, přičemž postačí úmysl nepřímý. 

Zavinění se vyžaduje ve vztahu k řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím 

způsobilost. Ve vztahu k „uvedení se“ do stavu vylučujícího způsobilost k bezpečnému 

řízení motorového vozidla není zavinění rozhodné.199 

Trestní zákoník zná tři okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby.  

Podle ustanovení § 274 odst. 2 písm. a) je takovou okolností způsobení havárie, dopravní 

nebo jiné nehody, ublížení na zdraví jinému nebo větší škoda na cizím majetku či jiný 

závažný následek. Podle písm. b) je takovou okolností výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, 

kde je vliv požité návykové látky zvlášť nebezpečný. To je splněno zejména při řízení 

hromadného dopravního prostředku. Podle písm. c) je kvalifikačním znakem speciální 

recidiva, kdy se jednání pachatele opakuje v rámci posledních dvou let od odsouzení  

či propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

U tohoto trestného činu není vyloučen jednočinný souběh s některým z poruchových 

trestných činů, zejména s trestným činem usmrcení z nedbalosti podle § 143 tr. zákoníku  

či s trestným činem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 tr. zákoníku.200 

 

  

 
198 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvlášť část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019,  

s. 751−752. 
199 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s.  352. 
200 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 2204−2205. 
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3.9 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti 

Spáchání tohoto trestného činu je v silniční dopravě spíše výjimečného charakteru, 

přičemž úmyslná forma tohoto trestného činu je zcela neobvyklá. Častěji bychom  

se se spácháním tohoto trestného činu setkali spíš v dopravě železniční. Právní úpravu 

v nedbalostní formě zavinění nalezneme v ustanovení § 277 tr. zákoníku. Trestné činy 

obecného ohrožení jsou k tomuto trestnému činu ve vztahu speciality. Pokud by jednání 

pachatele způsobilo obecné nebezpečí, bylo by právně kvalifikováno podle ustanovení § 272 

či § 273 tr. zákoníku v závislosti na formě zavinění.201 

Objektem trestného činu jsou obecně prospěšná zařízení, jejich provoz a řádné 

využívání a fungování.  

Taxativní výčet zařízení, kterými se rozumí obecně prospěšná zařízení, nalezneme 

v ustanovení § 132 tr. zákoníku. Tato zařízení bývají zpravidla technicky složitá a slouží 

potřebám většího okruhu osob. Pro oblast silniční dopravy budou relevantní zařízení  

pro veřejnou dopravu a svislé zákazové nebo příkazové dopravní značky a dopravní značky 

upravující přednost. Do zařízení veřejné dopravy lze podle Kuchty mj. zahrnout i světelné 

zabezpečovací zařízení pro řízení silničního provozu či radar k měření rychlosti. Dopravními 

značkami ve smyslu ustanovení § 132 tr. zákoníku může být např. značka „zákaz vjezdu 

všech motorových vozidel“, „zákaz zastavení“, „přikázaný směr jízdy“, „stůj, dej přednost 

v jízdě“, „přednost protijedoucích vozidel“ apod. Dopravní značky pro svou jednoduchost 

tvoří mezi těmito obecně prospěšnými zařízeními výjimku.202 Před přijetím nového trestního 

zákoníku mezi tato zařízení nepatřily.203 

Jednání pachatele spočívá nejen ve zničení, poškození, odstranění či učinění obecně 

prospěšného zařízení neupotřebitelným, ale i v ohrožení jeho provozu. Nebezpečí poruchy 

však musí hrozit bezprostředně a nikoli vzdáleně. Okolností podmiňující použití vyšší trestní 

sazby podle druhého odstavce je způsobení škody velkého rozsahu či spáchání takového 

činu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. V oblasti dopravy bude proto právní 

kvalifikace podle ustanovení § 274 odst. 2 tr. zákoníku prakticky vyloučena. 

Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje hrubá nedbalost svědčící o zřejmé 

bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. 

 
201 DRAŠTÍK, Antonín, ENGELMANN, Jan, FLÍDR, Aleš. Silniční doprava a trestná činnost. Český Těšín: 

Poradce, 2011, s. 135. 
202 KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha:  

C. H. Beck, 2009, s. 356−357. 
203 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 1972, sp. zn. 1 Tz 68/72. 
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Okruh pachatelů způsobilých spáchat tento trestný čin není omezen ani v jedné  

ze skutkových podstat. Subjekt je tedy obecný. 

Znaky tohoto trestného činu v minulosti dle judikatury naplnilo jednání řidiče,  

který nákladním autem narazil do zavřené železniční závory a poškodil ji.204 Bezprostředním 

ohrožením provozu obecně prospěšného zařízení může být střet motorového vozidla 

s vlakem na nechráněném železničním přejezdu, nedošlo-li ke vzniku obecného 

nebezpečí.205 

Podle Foltýna není skutková podstata tohoto trestného činu naplněna jen tím,  

že: „[…] v důsledku střetu vozidla řízeného pachatelem s vlakem muselo být zrušeno několik 

následujících vlaků a provoz na železnici byl na určitou dobu přerušen, ale již tím,  

že pachatel z nedbalosti zavinil střet motorového vozidla s lokomotivou, čímž došlo 

prakticky k ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, mezi která se řadí nejen ostatní 

zařízení sloužící k bezpečnému a plynulému provozu, ale též i lokomotiva, resp. celá vlaková 

souprava. Cit. Ustanovení tedy chrání provoz na železnici z hlediska vzniku nebezpečí blížící 

se obecnému nebezpečí.“206 

 

3.10 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  

Přijetím trestního zákoníku z roku 2009 zákonodárce upustil od právní úpravy 

samostatné skutkové podstaty obsažené v ustanovení § 180d trestního zákona z roku 1961 

postihující řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.207 V současné době je řízení 

osobou, která vůbec nevlastní dané řidičského oprávnění, pouhým přestupkem podle § 125c 

odst. 1 písm. e) bod 1 zákona o silničním provozu. Podle trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání upraveného v ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku 

lze postihovat případy, kdy byl řidiči vysloven zákaz řízení motorových vozidel, řidičské 

oprávnění pozbyl či mu bylo odňato.208 

 
204 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 1972, sp. zn. 3 Tz 50/72. 
205 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 697. 
206 FOLTÝN, Leo. Trestné činy v silniční dopravě (pracovní pomůcka). Právní rádce, ročník VII, 1999,  

číslo 2, příloha s. IV. 
207 „Kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního 

zákona, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.“ 

(§ 180d trestního zákona z roku 1961). 
208 Nový trestní zákoník − rušení a krácení trestů. In: Trestni-rizeni.com: O trestním právu 

srozumitelně [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: http://www.trestni-rizeni.om/dokumenty/novy-trestni-

zakonik-%E2%80%93-ruseni-a-kraceni-trestu 
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Stejně jako u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274  

tr. zákoníku se u tohoto trestného činu poměrně často setkáváme se speciální recidivou. 

Maření výkonu rozhodnutí může dle mého názoru souviset s neschopností respektovat cizí 

autority. Ze své zkušenosti vím, že pachatelé často nemají sklony k jiné trestné činnosti, 

například násilné či majetkové. Při opakovaném maření výkonu rozhodnutí je takovým 

osobám ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody, přestože v době řízení dodržovali 

všechny dopravní předpisy a nebyli nebezpečím pro silniční provoz. Rovněž lze u tohoto 

trestného činu hovořit o latentní kriminalitě. 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na nerušené realizaci rozhodnutí soudu  

nebo jiného orgánu veřejné moci.209 

Z hlediska objektivní stránky trestného činu je v oblasti silniční dopravy podstatné, 

že pachatel maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné 

moci. Vykonává totiž činnosti, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána  

nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo 

pro kterou takové oprávnění pozbyl.210 Mezi zákazem činnosti, odnětím řidičského 

oprávnění a pozbytí řidičského oprávnění je nutno rozlišovat. 

Zákaz činnosti je jedním z druhů trestu, který lze uložit v trestním či správním řízení. 

Zákaz činnosti lze v trestním řízení uložit na jeden rok až deset let.211 Ukládá se zpravidla 

trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech druhů motorových vozidel. Porušením 

výkonu trestu zákazu činnosti je dle judikatury i řízení motorového vozidla během 

praktického výcviku k získání řidičského oprávnění v autoškole, a to i přesto, že pachatel 

řídí motorové vozidlo pod dohledem instruktora. Skutečnost, že pachatel řídil motorové 

vozidlo pod kontrolou a vedením specificky odborně připravené osoby nemění nic na tom, 

že vykonával zakázanou činnost.212 Ve správním řízení lze uložit trest zákazu na dobu  

až dvou let. V minulosti docházelo v některých případech spáchání přestupku k uložení 

trestu zákazu činnosti pouze pro určitou skupinu motorových vozidel. Osobě, která  

se přestupku dopustila při řízení motorového vozidla skupiny B, byl uložen trest zákazu 

řízení pouze pro skupinu B a daná osoba mohla kupříkladu k cestám do práce využívat 

moped či jiné jednostopé vozidlo. K této problematice se opakovaně vyjadřuje Nejvyšší 

 
 
209 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 890. 
210 srov. § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. 
211 srov. § 73 tr. zákoníku. 
212 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo 594/2004. 
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správní soud následovně: „Činnost, při které se přestupku dopustil, bylo řízení motorového 

vozidla. Zákon jednotlivé kategorie vozidel nerozlišuje a pro všechna motorová vozidla platí 

stejná pravidla silničního provozu. Není proto podstatné, jakým vozidlem, které kategorie, 

se přestupce předmětného přestupku dopustil.“213 V současné době se proto rozhodovací 

praxe správních orgánů sjednotila a bývá ukládán trest zákazu řízení motorových vozidel 

všech druhů i ve správním řízení. 

Důvody odnětí řidičského oprávnění jsou uvedeny v ustanovení § 94 zákona  

o silničním provozu, dle kterého příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské 

oprávnění odejme, pokud jeho držitel: 

„a) pozbyl zcela zdravotní způsobilost, 

         b) pozbyl zcela odbornou způsobilost, nebo 

  c) nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky uvedené v § 82; 

v případě nesplnění podmínky uvedení v § 82 odst. 1 písm. D) se řidičské 

oprávnění neodejme, pokud v řízení vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění 

již tuto podmínku splňuje.“214 

Zatímco u trestu zákazu činnosti je stanovena doba, po kterou nebude moci daná 

osoba řídit motorové vozidlo, odnětí řidičského oprávnění působí vždy na neurčito  

a neexistuje žádná právní záruka, že po uplynutí určité doby bude řidičské oprávnění dané 

osobě navráceno.215 

Z hlediska trestního práva jsou u pozbytí řidičského oprávnění relevantní ustanovení 

§ 94a a § 123a zákona a násl. o silničním provozu. Podle ustanovení § 94a zákona o silničním 

provozu dojde k pozbytí řidičského oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým  

a) byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložen správní trest 

zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 

b) bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení  

se řízení motorových vozidel, 

 
213 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 1 As 252/2016, rovněž rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2019, sp. zn. 2 As 239/2018 a další. 
214 srov. § 94 odst. 1 zákona o silničním provozu. 
215 KNĚŽÍNEK, Jan. K maření výkonu úředního rozhodnutí řízením bez řidičského oprávnění podle nového 

trestního zákoníku. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 7, s. 198−199. 
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c) bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo 

podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se 

držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.216 

Řidičské oprávnění podle ustanovení § 123a a násl. zákona o silničním provozu 

pozbývá též řidič, který v rámci bodového hodnocení porušení povinností stanovených 

zákonem dosáhl počtu 12 bodů. V takovém případě v souladu s uvedeným ustanovením 

„[…] příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, 

kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně či elektronicky oznámí 

tuto skutečnost řidiči.“217 

Okruh pachatelů není v případě tohoto trestného činu nijak omezen. Pachatelem 

může být každý a subjekt je tedy obecný. 

Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmysl. V praxi se však můžeme setkat  

s případy, kdy u rozhodnutí správního orgánu, který dotyčnému ukládá správní trest zákazu 

řízení všech motorových vozidel, dojde k tzv. doručení fikcí. Za doručení se pak považuje 

10. den poté, co byla zásilka připravena k vyzvednutí či doručena do datové schránky. 

V ojedinělých případech může dojít k situaci, kdy se dotyčná osoba neseznámila se zákazem 

činnosti a přes zákaz řídila bez úmyslu. Na právní kvalifikaci taková skutečnost nemá vliv  

a soudem jsou v takových případech vynášeny odsuzující rozsudky.218 

Dle rozhodovací praxe soudů začíná po nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího 

soudu, kterým byl obžalovanému uložen trest zákazu činnosti, výkon tohoto trestu. 

Obžalovaný, který se osobně dostavil k soudu na veřejné zasedání a následně řídil motorové 

vozidlo, může za splnění dalších podmínek naplnit skutkovou podstatu trestného činu maření 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a).219 

 

 

 

 

 

  

 
216 srov. § 94a zákona o silničním provozu. 
217 srov. § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu. 
218 srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015, sp. zn.  4 Tdo 249/2015. 
219 VETEŠNÍK, Pavel a kol. Dopravní právo. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 699. 
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4 Srovnání s polskou právní úpravou trestných činů v silniční dopravě 

Polský trestní zákoník obsahuje ve zvláštní části samostatnou hlavu XXI. nesoucí 

v překladu název Trestné činy proti bezpečnosti provozu na komunikacích, která upravuje 

trestné činy v dopravě. V první části této kapitoly se zabývám stručným porovnáním 

právních systémů České a Polské republiky. Ve druhé části rozebírám jednotlivé skutkové 

podstaty trestných činů, které jsou obsaženy v hlavě XXI. Při výkladu vycházím nejen 

z polských učebnic trestního práva, ale i z komentářů k trestnímu zákoníku a judikatury.  

Na závěr této kapitoly hodnotím, zda je tato specifická úprava trestných činů v dopravě 

zapotřebí a zda by měla být zavedena i do našeho trestního zákoníku. 

 

4.1 Úvod 

Přestože bychom při zevrubném rozboru trestního práva v Polsku našli mnoho 

odlišností, je v obecné rovině postaveno na stejných východiscích jako trestní právo v České 

republice. Je tomu dáno nejen z historických, ale i geografických důvodů, jelikož má právní 

kultura zemí kontinentální Evropy podobné kořeny. V Polsku je rovněž trestní právo 

samostatným odvětvím práva, přičemž rozlišujeme trestní právo hmotné a procesní. Uplatní 

se přitom stejné zásady jako nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, subsidiarita 

trestní represe, zásada humanismu a další.220 

Polský trestní zákoník ze dne 6. 6. 1997 (Ustawa Dz.U 1997 nr 88 poz. 553, kodeks 

karny) se dělí na obecnou a zvláštní část. Obecná část stanoví působnost trestního zákoníku 

a obsahuje ustanovení společná všem nebo více trestným činům. Zvláštní část je rozdělena 

do hlav podle skupinových objektů a upravuje jednotlivé trestné činy. Proto si jsou trestní 

kodexy obou zemí v širším pojetí velice podobné. Již na první pohled ale nacházíme určité 

rozdíly. Jednotlivá ustanovení jsou namísto paragrafů označena články, dále se člení  

na paragrafy. Rovněž je důležité zmínit, že na každé ustanovení nepřipadá skutková podstata 

trestného činu (některá ustanovení mají pouze konkretizující povahu k ustanovením jiným) 

a tato ustanovení nenesou název trestných činů. Tím nejdůležitějším rozdílem je však  

pro účely této práce skutečnost, že zvláštní část polského trestního zákoníku obsahuje 

samostatnou hlavu, která upravuje trestné činy v dopravě. 

 
220 srov. čl. 1−3 polského tr. zákoníku. 
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Hlava, označená římským číslem XXI., by se dala přeložit jako Trestné činy proti 

bezpečnosti provozu na komunikacích. Ve článcích 173 až 180 obsahuje 8 skutkových 

podstat trestných činů, kterých se lze dopustit nejen v silniční, ale i železniční, vodní  

a letecké dopravě.  Přesto vzhledem k rozšířenosti silniční dopravy bude k naplnění 

skutkových podstat těchto trestných činů docházet především při řízení motorového vozidla. 

Níže se proto zabývám jednotlivými ustanoveními této hlavy se zaměřením na oblast silniční 

dopravy. 

 

4.2 Právní úprava trestných činů v silniční dopravě 

Nejzávažnější trestný čin, kterého se lze v provozu dopustit, je upraven v čl. 173 

polského tr. zákoníku. Toto ustanovení obsahuje dvě základní skutkové podstaty. 

Ustanovení čl. 173 § 1 polského tr. zákoníku vyžaduje úmyslnou formu zavinění (postačí  

i úmysl nepřímý), zatímco podle čl. 173 § 2 polského tr. zákoníku bude tento trestný čin 

spáchán z nedbalosti. Skutkovou podstatu naplní ten, kdo v pozemní, vodní či letecké 

dopravě způsobí katastrofu, při níž je ohroženo zdraví a život mnoho osob či majetek 

velkého rozsahu.221 Vzhledem k povaze tohoto trestného činu k jeho spáchání dojde spíše 

v železniční, potažmo lodní či letecké dopravě.  V rámci silničního provozu je spáchání 

tohoto trestného činu méně časté a dochází k němu převážně z nedbalosti v důsledku 

porušení pravidel silničního provozu.222  

Pojem katastrofa, se kterým operuje polský trestní zákoník, by se mohl volně přeložit 

jako vážná dopravní nehoda. Dle judikatury se katastrofou na pozemních komunikacích 

rozumí událost, která náhlým a nebezpečným způsobem naruší pozemní dopravu, způsobí 

konkrétní, rozsáhlé a závažné následky, které se týkají velkého počtu osob nebo majetku 

značného rozsahu.223 Rozsah takového následku přitom nebylo možné předvídat.224  

Od běžné dopravní nehody se liší vyšším počtem osob vydaných nebezpečí smrti či újmy  

na zdraví nebo rozsahem škody, která hrozí cizímu majetku. Historicky však nepanuje 

jednotný názor, kolik osob musí být vydáno nebezpečí smrti či újmy na zdraví – nejčastěji 

se hovořilo o minimálně 6 či 10 osobách. Většina právních teoretiků se v současné době 

 
221 srov. čl. 173 polského tr. zákoníku.  
222 MAREK, Andrzej, KONARSKA-WRZOSEK, Violetta. Prawo karne. Wyd. 12, Warszawa: C. H. Beck 

2019, s. 516. 
223 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28. 2. 1975, V KZP 2/74. 
224 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20. 6. 1972, V KRN 209/72. 
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přiklání k názoru minimálně 10 osob.225 S tímto počtem operuje i současná judikatur. 

Nejvyšší soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že pokud by zákonodárce zamýšlel počet osob 

menší než 10, použil by slovo několik a ne mnoho.226 Škodou velkého rozsahu se má  

na mysli škoda přesahující hodnotu 1 000 000 zlotých (v přepočtu zhruba 5,5 milionu Kč).227 

Pokud pachatel svým jednáním způsobí smrt nebo těžkou újmu na zdraví více osob, 

naplní svým jednáním kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu.  

Jeho jednání bude právně kvalifikováno podle čl. 173 § 3 polského tr. zákoníku (ve vztahu 

k ustanovení čl. 173 § 1 polského tr. zákoníku) či podle čl. 173 § 4 polského tr. zákoníku  

(ve vztahu k ustanovení čl. 173 § 2 polského tr. zákoníku).228 

Pachatelem tohoto trestného činu nemusí být pouze řidič motorového vozidla,  

ale i jiný účastník silničního provozu. Může se jednat např. o chodce, cyklistu, popřípadě  

i osobu, která se silničního provozu neúčastní, je-li její jednání v příčinné souvislosti  

se způsobením katastrofy.229 Okruh pachatelů tedy není omezen a subjekt je obecný. 

Podle judikatury lze jako tento trestný čin kvalifikovat např. řízení nákladního 

vozidla v podvečerních hodinách podnapilým řidičem na frekventovaných ulicích města 

s hustým provozem, kdy dojde ke střetu s jiným vozidlem, v důsledku čehož dojde 

k usmrcení posádky jiného vozidla a těžké újmě na zdraví dalších osob.230 Rovněž je za tento 

trestný čin považováno převrácení autobusu obsazeného cestujícími.231 

S ustanovením čl. 173 polského tr. zákoníku souvisí též čl. 175, čl. 176 § 2 a čl. 178 

polského tr. zákoníku. Čl. 175 polského tr. zákoníku vzhledem k vysoké míře společenské 

škodlivosti trestného činu podle ustanovení čl. 173 odst. 1 polského tr. zákoníku stanoví 

trestnost jeho přípravy.  Stejně jako v České republice lze, v souladu s ustanovením čl. 16 § 

2 polského tr. zákoníku, postihovat přípravu pouze v případě, kdy to stanoví výslovně zákon. 

Podle komentáře může příprava úmyslné formy způsobení katastrofy spočívat  

 
225 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
226 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5. 7. 2018, II AKa 104/18. 
227 srov. čl. 115 § 6 polského tr. zákoníku. 
228 BOJARSKI, Marek a kol. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Wyd. 8. Warszawa: Wolters 

Kluwer 2020, s. 606. 
229 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
230 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25. 4. 1980, IV KR 87/80. 
231 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29. 8. 1978, V KRN 1/79. 
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např. v získání prostředků k jejímu způsobení, ve shromažďování informací, vypracování 

plánu či uzavření dohody s jinou osobou.232 

 Podle čl. 176 § 2 polského tr. zákoníku je možné pachateli trestného činu uvedeného 

v ustanovení čl. 173 § 1 nebo 2 polského tr. zákoníku mimořádně snížit trest, pokud 

dobrovolně odvrátil hrozící nebezpečí. Zcela zásadním znakem pro použití tohoto 

ustanovení je dobrovolnost pachatelova jednání.  Není přitom nezbytný motiv takového 

jednání. Tím může být i pouhá obava z hrozícího trestu za spáchaný trestný čin. Nebezpečí 

katastrofy, které hrozí vyššímu počtu osob, je nutno odvrátit zcela, tzn. vůči všem osobám. 

Pokud by ji pachatel odvrátil jen ve vztahu k některým osobám, bylo by takové jednání 

možno posuzovat jako polehčující okolnost, neumožňuje však postup podle čl. 176 § 2 

polského tr. zákoníku.233 Takovýto postup je vzhledem k možným následkům odůvodněn 

motivací pachatele k odstranění nebezpečí.234 

Spáchá-li pachatel tento trestný čin pod vlivem alkoholu či jiné (omamné) návykové 

látky nebo z místa incidentu uteče ve snaze vyhnout se trestnímu stíhání (zejména za účelem 

znemožnit nebo ztížit zjištění své totožnosti, okolností incidentu či stavu opilosti), uloží soud 

podle ustanovení čl. 178 § 1 polského tr. zákoníku přísnější trest. Toto ustanovení je svým 

způsobem kvalifikovanou skutkovou podstatou k čl. 173 (stejně jako k čl. 174 a čl. 177). 

V souvislosti s požitím alkoholu se toto ustanovení užije tehdy, jestliže hodnota alkoholu 

v krvi dosáhne alespoň 0,5 promile nebo v případě analýzy dechem stoupne koncentrace 

alespoň na 0,25mg na 1 dm3 vydechnutého vzduchu.235 

Trestného činu podle čl. 174 polského tr. zákoníku se dopustí ten, kdo vyvolá 

bezprostřední nebezpečí katastrofy v pozemní, lodní či letecké dopravě. Toto ustanovení 

rovněž obsahuje dvě základní skutkové podstaty, přičemž v čl. 174 § 1 polského tr. zákoníku 

je stanovena úmyslná forma zavinění a v čl. 174 § 2 polského tr. zákoníku nedbalostní forma 

zavinění. Hlavní rozdíl mezi tímto trestným činem a trestným činem podle čl. 173 polského 

tr. zákoníku spočívá v tom, že u tohoto trestného činu pachatel ještě nezpůsobil katastrofu, 

ale pouze vyvolal stav bezprostředního nebezpečí. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá,  

 
232 WRÓBEL, Włodzimierz, ZOLL, Andrzej. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do 

art. 117−211a. 5. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2017 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
233 WRÓBEL, Włodzimierz, ZOLL, Andrzej. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do 

art. 117−211a. 5. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2017 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
234 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
235 MAREK, Andrzej, KONARSKA-WRZOSEK, Violetta. Prawo karne. Wyd. 12, Warszawa: C. H. Beck 

2019, s. 523. 
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že zde není stanovena kvantitativní podmínka většího počtu osob, kterým hrozí smrt či újma 

na zdraví či majetku velkého rozsahu, kterému hrozí vznik škody. Toto ustanovení však úzce 

souvisí s ochranou uvedených hodnot.236 Skutková podstata proto bude naplněna  

i za předpokladu, že katastrofa, která bezprostředně hrozí, může ohrozit život a zdraví 

menšího počtu osob než 10 a majetku bez stanovené minimální hodnoty.237 

Podle Nejvyššího soudu musí nebezpečí katastrofy, které vyvolá pachatel svým 

jednáním, být reálné, bezprostřední a konkrétní. Způsobení katastrofy v takovém případě 

může nastat i bez dalšího pachatelova jednání či přistoupení dalších okolností.238 Způsobení 

katastrofy ovšem není nevyhnutelné – může, ale nemusí k němu dojít.239  

 Okruh pachatelů není omezen ani v tomto případě. Stejně jako u předchozího 

trestného činu se ho může dopustit kdokoli, subjekt je tedy obecný. 

 Ke spáchání tohoto trestného činu bude docházet především v železniční dopravě. 

Podle judikatury lze za vyvolání bezprostředního nebezpečí katastrofy v silničním provozu 

považovat situaci, kdy řidič ujíždí na frekventovaných silnicích policejní hlídce vysokou 

rychlostí.240 

 Na tento trestný čin odkazují rovněž ustanovení čl. 176 a 178 polského tr. zákoníku. 

Podle čl. 176 polského tr. zákoníku zaniká trestnost trestného činu, jestliže pachatel 

dobrovolně odvrátil hrozící nebezpečí. Tím se liší od trestného činu podle čl. 173 polského 

tr. zákoníku, u kterého je vzhledem k vyšší míře společenské škodlivosti zánik trestnosti 

vyloučen a přichází v úvahu pouze mimořádné snížení trestu. Ohledně čl. 178 polského  

tr. zákoníku si dovoluji odkázat na předchozí výklad.241 

 Další trestný čin je upraven v čl. 177 polského tr. zákoníku. Dopustí se ho ten, kdo, 

byť i z nedbalosti, porušením dopravních předpisů způsobí v pozemní, vodní či letecké 

dopravě dopravní nehodu a způsobí jinému újmu na zdraví ve smyslu ustanovení čl. 157  

§ 1 polského tr. zákoníku242. Aby se předešlo trestnímu postihu méně závažných dopravních 

nehod, nebyla ve skutkové podstatě stanovena žádná škoda, která musí jednáním pachatele 

 
236 Wyrok Sądu Apelacyjnego we we Wrocławi z dnia 16. 10. 2013, II AKa 305/13. 
237 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
238 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16. 4. 2014, II KK 314/13. 
239 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25. 2. 1971, I KRN 225/70. 
240 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24. 1. 2007, II KK 260/06. 
241 srov. čl. 176 a 178 polského tr. zákoníku. 
242 Podle tohoto trestného činu nebude postižen ten, kdo činem uvedeným v čl. 177 § 1 polského tr. zákoníku 

způsobí dopravní nehodu, při níž jiná osoba utrpí újmu na zdraví nebo poruchu zdraví trvající nejdéle sedm 

dní (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18. 11. 1998, I KZP 16/98). 
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vzniknout. Pravidly bezpečnosti se v oblasti silniční dopravy dle judikatury nerozumí pouze 

kodifikovaná pravidla, která jsou upravena v polském zákoně o silničním provozu a jiných 

zákonných normách, ale i nekodifikovaná obecná pravidla. Ta vyplývají z povahy silničního 

provozu, kde jeho účastníkům hrozí neustálé potenciální nebezpečí (např. zvýšená opatrnost 

v hustém provozu či na hustě osídlených sídlištích aj.).243 

 V silničním provozu se uplatní princip omezené důvěry, který stejně jako v České 

republice představuje skutečnost, že řidič může předpokládat, že jiní účastníci silničního 

provozu dodrží pravidla tohoto provozu. Tento princip však nelze chápat absolutně a řidiče 

nezbavuje obezřetnosti v provozu. Pokud z konkrétní situace vyplývá, že jiný účastník 

pravidla nedodržuje, je řidič povinen se tomu přizpůsobit.244 

 Mezi jednáním (ve formě konání, tak i opomenutí), které spočívá v porušení pravidel 

silničního provozu, a vznikem dopravní nehody musí existovat příčinný vztah. Účelem 

stanovení těchto pravidel je zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích. Jejich 

porušením řidič zvyšuje riziko, že k následku v podobě dopravní nehody dojde. Takovými 

případy jsou z judikatury například předjíždění při omezené viditelnosti245, nepřiměřená 

rychlost a jiné. Pokud však řidič jede v podnapilém stavu (čímž porušuje povinnost neřídit 

vozidlo pod vlivem alkoholu), všechny jízdní manévry provede správně, a přesto dojde 

k dopravní nehodě, není zde dán příčinný vztah mezi požitím alkoholu a způsobením 

dopravní nehody.246 

 Při posuzování subjektivní stránky je nutné vycházet z konkrétní povinnosti 

stanovené bezpečnostními předpisy, která byla pachatelem porušena. Aby bylo jednání 

pachatele posouzeno jako neúmyslné, je zapotřebí prokázat, že si byl pachatel vědom,  

že svým jednáním může naplnit znaky trestného činu, ovšem spoléhal se, že k dopravní 

nehodě nedojde nebo že tuto možnost nepředpokládal, ačkoli ji předpokládat mohl.247 

Zároveň je nutné zkoumat konkrétní okolnosti případu jako stav vozovky, povětrnostní 

podmínky, viditelnost, špatný stav vozidla apod., které mají vliv na posouzení nedbalostního 

zavinění, ale i schopnosti a dovednosti konkrétního řidiče.248 

 
243 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28. 2. 1975, V KZP 2/74. 
244 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16. 11. 2007, III KK 233/07. 
245 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5. 2. 2019, V KK 3/19. 
246 BOJARSKI, Marek a kol. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Wyd. 8. Warszawa: Wolters 

Kluwer 2020, s. 613. 
247 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5. 11. 2014, V KK 162/14. 
248 WRÓBEL, Włodzimierz, ZOLL, Andrzej. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz  

do art. 117−211a. 5. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2017 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
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Dle judikatury Nejvyššího soudu je, z důvodu příčinné souvislosti mezi jednáním 

pachatele a způsobením dopravní nehody, osoba trestně odpovědná i tehdy, pokud zpřístupní 

motorové vozidlo osobě, která je pod vlivem alkoholu a způsobí dopravní nehodu. 

Z hlediska subjektivní stránky taková osoba může předpokládat, že schopnost osoby  

je požitím alkoholu bezpečně řídit motorové vozidlo výrazně snížena.249  Okruh pachatelů 

proto není omezen pouze na řidiče motorového vozidla, ale pachatelem může být každý, kdo 

přispěje k dopravní nehodě, tzn. i chodec, cyklista. Subjekt je obecný.250 

 Pokud je následkem nehody smrt nebo vážné poškození zdraví (těžká újma) jiné 

osoby, bude pachatel potrestán podle čl. 177 § 2 polského tr. zákoníku, který stanoví vyšší 

trestní sazbu.251 

 I na toto ustanovení se podle čl. 178 polského tr. zákoníku vztahuje případné uložení 

přísnějšího trestu, spáchal-li pachatel tento trestný čin pod vlivem alkoholu či jiné návykové 

látky nebo z místa incidentu utekl ve snaze vyhnout se trestnímu stíhání. 

 Ustanovení čl. 178a polského tr. zákoníku postihuje řízení pod vlivem návykové 

látky, přičemž formulace uvedená v tomto ustanovení by se dala přeložit spíše jako řízení 

motorového vozidla ve stavu nestřízlivosti nebo pod vlivem opojného prostředku. Stejně jako 

v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku  

se jedná o tzv. abstraktně ohrožující delikt, který pro vznik trestní odpovědnosti nevyžaduje 

způsobení účinku v podobě dopravní nehody ani hrozbu bezprostředního nebezpečí. Trestné 

je toliko řízení pod vlivem návykových látek, které působí na centrální nervovou soustavu 

řidiče a vylučuje jeho schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo. Pachatelem tohoto 

trestného činu může být pouze řidič motorového vozidla (tj. subjekt je speciální), který jedná 

úmyslně, přičemž na rozdíl od české právní úpravy se dle komentáře úmysl musí vztahovat 

i k přivodění stavu vylučující způsobilost.252 

 Tolerance alkoholu a jiných návykových látek je v Polsku zcela odlišná. Česká 

republika se řadí mezi státy s nulovou tolerancí, zatímco v Polsku je jízda do 0,2 promile 

 
249 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12. 8. 1981, V KRN 146/81. 
250 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
251 srov. čl 177 § 2 polského tr. zákoníku. 
252 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
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alkoholu zcela legální.253 Od 0,2 do 0,5 promile se jedná o přestupek. Hodnota 0,5 promile 

(či obsah alkoholu v koncentraci alespoň 0,25mg na 1 dm3 vydechovaného vzduchu) zakládá 

podle ustanovení čl. 115 § 16 polského tr. zákoníku trestní odpovědnost. Situace ohledně 

jiných návykových látek je podobná jako v České republice před vydáním stanoviska 

Nejvyššího soudu z roku 2020 (viz kapitola 1.4). Tímto stanoviskem byly určeny minimální 

hodnoty návykových látek, jejichž překročení zakládá absolutní nezpůsobilost 

k bezpečnému řízení motorového vozidla. V Polsku se k tomuto kroku prozatím neuchýlili, 

a proto je prokázání stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem jiné 

návykové látky než alkoholu, předmětem dokazování a zjišťování míry ovlivnění řidičem  

na základě svědeckých výpovědí, znaleckých posudků aj.254 

 Způsobí-li řidič při řízení pod vlivem návykové podle čl. 178a § 1 polského  

tr. zákoníku dopravní nehodu, při níž bude způsobena újma na zdraví jiné osoby, půjde  

o jednočinný souběh s ustanovením čl. 177 § 1 či 2 polského tr. zákoníku.255 

 Ustanovení čl. 178a § 4 polského tr. zákoníku obsahuje tři kvalifikační znaky. První 

okolností podmiňující užití přísnější trestní sazby je speciální recidiva, tzn. pokud byl 

pachatel trestného činu podle čl. 178a § 1 polského tr. zákoníku již dříve pravomocně 

odsouzen za řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Není zde stanovena žádná 

doba od pravomocného odsouzení. Proto se vychází z toho, že k naplnění tohoto 

kvalifikačního znaku je zapotřebí, aby takové odsouzení nebylo ke dni vyhlášení rozsudku 

zahlazeno.256 Druhým kvalifikačním znakem je spáchání některého z trestných činů podle 

čl.  173, 174, 177 nebo 355 § 2 polského tr. zákoníku. Posledním kvalifikačním znakem  

je řízení během výkonu trestu zákazu činnosti, který byl řidiči uložen odsuzujícím 

rozsudkem. Tento kvalifikační znak tudíž není naplněn, pokud bude řidiči uložen zákaz 

řízení v souvislosti s přestupkem.257 

 Pro zajímavost lze uvést, že v letech 2000 až 2013 byla podle čl. 178a odst. 2 

polského tr. zákoníku postihována i jízda pod vlivem návykových látek řidiče nemotorového 

 
253 Vzhledem k možné biologické odchylce ve výši 0,24 promile, kterou může mít v krvi i abstinent bývá při 

naměření hodnot dechovým přístrojem do 0,24 promile v některých případech příslušníky Policie České 

republiky postupováno tak, řidiče nevyzvou k odebrání vzorků krve a nechají ho pokračovat v cestě. 
254 ROSŮLEK, Adéla. Jízda pod vlivem návykových látek v České republice a v Polsku. Trestní právo. 2019, 

roč. 21, č. 4, s. 25 a násl. 
255 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
256 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8. 1. 2019, III KK 699/18. 
257 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
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vozidla (na kole, na koloběžce). Během tohoto období vykonalo trest odnětí svobody  

za jízdu na kole pod vlivem alkoholu kolem 100 000 osob. Vzhledem k nižší společenské 

škodlivosti bylo novelou polského tr. zákoníku v roce 2013 toto ustanovení zrušeno.258  

 Trestný čin podle čl. 178b polského tr. zákoníku, který spočívá v neuposlechnutí 

příkazu k zastavení motorového vozidla, byl do trestního kodexu zaveden teprve jeho 

novelou ze dne 23. 3. 2017. Od předchozích trestných činů se liší tím, že kromě zájmu  

na ochraně bezpečnosti silničního provozu je chráněn rovněž i veřejný pořádek. Jedná  

se o ohrožovací trestný čin a k naplnění skutkové podstaty se nevyžaduje způsobení následku 

v podobě poruchy.259 

 Toto ustanovení postihuje jednání, které je v rozporu s ustanovením čl. 5 § 1 

polského zákona o silničním provozu, které stanoví povinnost uposlechnout zvukových  

či světelných signálů a příkazů osob oprávněných řídit dopravu (zpravidla policisté). 

Neuposlechnutí se dle skutkové podstaty projeví tím, že řidič okamžitě nezastaví motorové 

vozidlo a pokračuje v jízdě. Objektivní stránka se tedy skládá ze dvou jednání, přičemž 

nezastavení motorového vozidla lze spáchat opomenutím a pokračování v jízdě konáním. 

Dle komentáře proto jako tento trestný čin nebude možné kvalifikovat jednání řidiče, který 

zastaví a uteče pěšky. Okamžitým zastavením se rozumí zastavení bez zbytečného odkladu 

– v prvním okamžiku, kdy je možné bezpečně zastavit vozidlo na místě, které neohrožuje 

bezpečnost provozu. Tohoto účelu může být s ohledem na konkrétní situaci dosaženo  

i nařízením účastníkovi, aby následoval policejní vozidlo.260 

 Trestného činu uvedeného v čl. 179 polského tr. zákoníku se lze dopustit buďto tím, 

že pachatel umožní uvedení technicky nezpůsobilého vozidla do silničního provozu, jehož 

stav ohrožuje bezpečnost silničního provozu nebo tím, že umožní řízení motorového vozidla 

nezpůsobilou osobou. Trestný čin je spáchán ve chvíli, kdy je předmětné vozidlo uvedeno 

do pohybu. Špatný technický stav vozidla musí dosahovat takového stupně,  

že je nebezpečný provozu bez ohledu na schopnosti řidiče (např. nefunkčnost brzdového 

systému).261 Nezpůsobilost osoby může být dána z důvodu požití návykových látek  

 
258 ROSŮLEK, Adéla. Jízda pod vlivem návykových látek v České republice a v Polsku. Trestní právo. 2019, 

roč. 21, č. 4, s. 31. 
259 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
260 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
261 WRÓBEL, Włodzimierz, ZOLL, Andrzej. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz  

do art. 117−211a. 5. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2017 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
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či z důvodu, že tato osoba nemá příslušné řidičské oprávnění, které doposud nikdy nezískala 

anebo jí bylo odebráno uložením zákazu činnosti či skončením platnosti řidičského 

průkazu.262 

 Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze osoba, která má zvláštní povinnost 

zabránit účasti takového vozidla či osoby v silničním provozu. Subjekt je tedy speciální. 

Pachatelem budou často osoby, které zajišťují servis motorových vozidel, dispečeři, 

dopravní inspektoři, kteří provádějí kontrolu vozidel, policisté, kteří nezabrání odjezdu 

technicky nezpůsobilého vozidla nebo vozidla řízeného řidičem pod vlivem alkoholu nebo 

bez příslušného řidičského oprávnění.263 Subjektivní stránka vyžaduje úmysl, přičemž 

postačí úmysl nepřímý.264 

 Trestný čin podle čl. 180 polského tr. zákoníku postihuje výkon činností přímo 

spojených se zajištěním bezpečnosti provozu pod vlivem alkoholu či jiných návykových 

látek a spočívá v úmyslném jednání pachatele. Pachateli tohoto trestného činu mohou být 

pouze osoby, které vykonávají činnost uvedenou v předmětném ustanovení. V oblasti 

silniční dopravy se může jednat např. o policistu, který reguluje provoz na křižovatce, 

instruktora autoškoly, který dává pokyny žákovi autoškoly. Subjekt je speciální. 265 

 Jedná se o abstraktně ohrožovací trestný čin, jehož spácháním nemusí dojít 

k narušení bezpečnosti silničního provozu ani bezprostřední hrozbě vzniku nebezpečí.266 

Podle judikatury je skutková podstata tohoto trestného činu naplněna již tím, že se dotyčná 

osoba dostaví do práce v podnapilosti a je připravená k výkonu činnosti.267 

 Posledním trestným činem z hlavy XXI. polského tr. zákoníku je řízení vozidla  

po odnětí řidičského oprávnění příslušným orgánem, jehož úpravu nalezneme v čl. 180a 

polského tr. zákoníku. Pachatelem tohoto trestného činu proto může být pouze osoba, které 

bylo odňato řidičské oprávnění. Pokud osoba nebyla nikdy držitelem příslušného řidičského 

oprávnění, dopustí se přestupku. Kromě bezpečnosti v provozu toto ustanovení chrání též 

veřejný pořádek. Rozhodnutí, kterým byl řidiči uložen zákaz řízení, může být i správním 

 
262 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
263 MAREK, Andrzej, KONARSKA-WRZOSEK, Violetta. Prawo karne. Wyd. 12, Warszawa: C. H. Beck 

2019, s. 526. 
264 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13. 7. 2011, II KK 25/11. 
265 MAREK, Andrzej, KONARSKA-WRZOSEK, Violetta. Prawo karne. Wyd. 12, Warszawa: C. H. Beck 

2019, s. 527. 
266 BOJARSKI, Marek a kol. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Wyd. 8. Warszawa: Wolters 

Kluwer 2020, s. 616. 
267 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10. 6. 1998, V KKN 213/97. 
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rozhodnutím. Může být vydáno z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, uložení sankce zákazu 

činnosti za přestupek či trestný čin anebo z důvodu překročení 24 bodů v bodovém systému 

aj. Musí však být pravomocné a vykonatelné.268 

 

4.3 Shrnutí 

Téměř každá publikace, která se zabývá trestnou činností v silniční dopravě, 

zdůrazňuje, že i přes jistou specifičnost nenalezneme ve zvláštní části trestního zákoníku 

samostatnou právní úpravu trestných činů v silniční dopravě, které by byly soustředěny  

do jedné hlavy. Polská republika je jedním z mála evropských států (lze uvést i Maďarsko, 

Slovinsko a Španělsko), jehož trestní zákoník tuto samostatnou hlavu trestných činů 

v dopravě obsahuje. Struční exkurz do polské právní úpravy tak umožňuje náhled jiného 

pojetí právní úpravy trestných činů v silniční dopravě a zhodnocení, zda je nutné opětovně 

podnítit diskuze o možném zavedení této specifické úpravy. 

 Trestné činy proti bezpečnosti v provozu jsou upraveny v hlavě XXI. polského  

tr. zákoníku. Tato hlava obsahuje 8 skutkových podstat, které postihují zejména vyvolání 

nebezpečí smrti a újmy na zdraví většího počtu osob (a škody na majetku velkého rozsahu), 

způsobení závažné dopravní nehody, řízení pod vlivem návykové látky a řízení osobou, která 

řídí i přes odnětí řidičského oprávnění.  

 Jako největší rozdíl oproti české právní úpravě i s ohledem na počet odsouzených 

osob vnímám řízení pod vlivem návykové látky, neboť trestní odpovědnost v Polské 

republice vzniká již po dosažení alespoň 0,5 promile alkoholu v krvi. Je tím pravděpodobně 

reagováno na neukázněnost polských řidičů, která je na českých silnicích (zejména u řidičů 

kamionů) obecně známou skutečnosti. Kupodivu není v této hlavě obsažen trestný čin, který 

by postihoval neposkytnutí potřebné pomoci řidičem dopravního prostředku. Za zmínku 

stojí též možnost uložení doživotního zákazu řízení podle čl. 42 § 3 polského tr. zákoníku 

v případě spáchání trestného činu podle čl. 178a § 4, čl. 173 (způsobí-li smrt nebo vážné 

zranění jiné osoby), čl. 177 § 2 nebo čl. 355 § 2 polského tr. zákoníku (pokud byl pod vlivem 

alkoholu či jiných návykových látek nebo z místa činu utekl).269 Doživotní uložení zákazu 

činnosti vnímám jako zcela neopodstatněné. K nápravě pachatelů může dle mého názoru 

dojít i uložením nižšího trestu zákazu činnosti, přičemž v případě opakovaného 

 
268 MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks karny. Komentarz. 10. wyd. Warszawa: Wolters Kluwer 2021 [cit. 2021-

12-27]. Dostupné z: www.sip.lex.pl 
269 srov. čl. 42 § 3 polského tr. zákoníku. 
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nerespektování zákazu činnosti vnímám jako příhodné ukládat nepodmíněný trest odnětí 

svobody než zbavit osobu řidičského oprávnění po celý život.  

 Většinu jednání kriminalizovaných dle hlavy XXI. polského trestního zákoníku lze 

postihnout i podle obecných skutkových podstat v českém trestním zákoníku. V některých 

případech (např. řízení pod vlivem návykové látky) se mi jeví česká právní úprava jako 

zdařilejší. Polská právní úprava na mě nepůsobí dojmem, že je specifická úprava trestných 

činů v silniční dopravě zapotřebí. Zohlednění zvláštností silniční dopravy lze dle mého 

docílit dostatečnou individualizací a diferenciací trestní odpovědnosti. Navíc by zavedením 

specifické právní úpravy došlo ke zdvojení některých skutkových podstat. Nedostatečný 

postih jednání, které v současné době nelze podřadit pod žádnou obecnou skutkovou 

podstatu (úvahy de lege ferenda v kapitole 3.5 a 3.7), by dle mého názoru bylo vhodnější 

vyřešit zavedením nových skutkových podstat, nikoli změnou systematiky ve zvláštní části 

trestního zákoníku. 
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5 Aktuální praktické problémy trestné činnosti v silniční dopravě  

V této kapitole rigorózní práce podrobuji kritice nedostatky současné právní úpravy 

a praktické problémy z ní vyplývající. Všechny části této kapitoly vycházejí z vlastních 

poznatků, které jsou podpořeny konkrétními soudními rozhodnutími, při nichž jsem v rámci 

trestního řízení působil jako obhájce obviněného. Zároveň v rámci úvah de lege ferenda 

nabízím možná řešení, která by mohla zamezit zcela rozdílné rozhodovací praxi soudů, 

účastí nebezpečných řidičů v silničním provozu nebo průtahům v trestním řízení ze strany 

obviněného. 

 

5.1 Ukládání trestu zákazu činnosti u trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku 

Od přijetí současného trestního zákoníku již uplynulo více jak 10 let. Přestože  

se skutkové podstaty trestných činů v silniční dopravě rekodifikací v mnohých případech 

příliš nezměnily, celková koncepce trestního zákoníku umožnila nové způsoby interpretace. 

To se v některých případech projevilo odlišnou rozhodovací praxí soudů, mimo jiné  

i v otázce ukládání trestů. Postupem času však vlivem činnosti Nejvyššího soudu a soudů 

odvolacích došlo k převážnému sjednocení této praxe. V posledních letech je tak například 

prakticky vyloučeno u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274  

tr. zákoníku ukládat trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel 

pod spodní hranici zákonem stanovené trestní sazby, tzn. na dobu kratší než 12 měsíců.270 

Pokud došlo v ojedinělých případech k uložení trestu zákazu činnosti v nižší výměře či tento 

trest nebyl uložen vůbec, následovalo zpravidla podání odvolání ze strany státního zástupce. 

Následně došlo ke zrušení výroku o trestu zákazu činnosti odvolacím soudem a k uložení 

tohoto trestu ve výměře v trvání alespoň 12 měsíců. 

Obdobně bývá postupováno i u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí  

a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kde bývá pachatelům tohoto trestného 

činu mimo jiné ukládán zpravidla i trest zákazu činnosti v trvání alespoň 12 měsíců.  

Na rozdíl od trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku 

však v tomto případě není uložení trestu zákazu činnosti v zásadě obligatorní. V ojedinělých 

případech soudy s přihlédnutím ke všem okolnostem případu tento trest ukládaly i na dobu 

 
270 srov. § 73 odst. 1 tr. zákoníku. 
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kratší než 12 měsíců či jej neuložily vůbec. Je však nutno podotknout, že dle ustanovení  

§ 73 odst. 1 tr. zákoníku může soud uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, 

přičemž analogické užití ustanovení § 58 tr. zákoníku o mimořádného snížení trestu je zde 

vyloučeno.271 Proto je například rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. 8. 2021  

pod sp. zn. 3 T 21/2021, kterým byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 8 měsíců, nutno posoudit jako 

nezákonný.272  

Jako příklad, kdy soud neuložil trest zákazu činnosti, lze uvést usnesení Krajského 

soudu v Brně ze dne 16. 2. 2021 pod sp. zn. 4 To 23/2021, kterým odvolací soud zrušil trest 

činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců, který byl uložen 

rozsudkem soudu prvního stupně. Krajský soud v Brně v odůvodnění uvedl: „Odvolací soud 

si je vědom, že zrušení trestu zákazu činnosti je rozhodnutí hraniční, ale po pečlivém zvážení 

uzavřel, že je nutno vyhodnotit také menší společenskou závažnost jednání obžalovaného, 

který nebyl pod vlivem návykových látek, byl zastaven při běžné silniční kontrole, tedy nikoliv 

pro porušení předpisů v dopravě a od počátku uváděl svůj motiv, že musel obstarat krmení 

pro dobytek na své farmě.“273 

Obdobně rozhodl i Okresní soud v Trutnově ze dne 9. 10. 2017 pod sp. zn. 3 T 

114/2017, který v rozsudku obžalovanému neuložil trest zákazu činnosti, přičemž toto 

neuložení odůvodnil následovně: „Soud má za vhodné vyjádřit se i k navrhovanému trestu 

zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jehož uložení připadalo 

v úvahu. Soud zohlednil skutečnost, že se obžalovaný trestné činnosti nedopustil pod vlivem 

alkoholu či jiných návykových látek, nezpůsobil žádnou nehodu, nedopustil se škody  

na majetku, ani nikoho nezranil. Soud proto mimořádně trest zákazu činnosti, spočívajícího 

v zákazu řízení motorových vozidel, neuložil, kdy místo tohoto trestu uložil podmíněně 

odložený trest odnětí svobody a trest peněžitý. Uložené tresty má soud za odpovídající všem 

hlediskům včetně hledisek individuální i generální prevence.“274 

Z odůvodnění výše uvedených rozhodnutí je zřejmé, že neuložení trestu zákazu 

činnosti u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 

1 písm. a) tr. zákoníku bylo situací spíše ojedinělou, vázanou na konkrétní okolnosti případu. 

 
271 DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander  

a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 567. 
272 Rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. 8. 2021 pod sp. zn. 3 T 21/2021. 
273 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2021, sp. zn. 4 To 23/2021. 
274 Rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově ze dne 9. 10. 2017, sp. zn. 3 T 114/2017. 
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Tato rozhodnutí, zejména pak zmiňované rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jsem v rámci 

obhajoby klientů používal při argumentaci mající za cíl neuložení trestu zákazu činnosti  

mj. u soudů prvního stupně, jež se nachází v obvodu Krajského soudu v Brně, rovněž  

u samotného Krajského soudu v Brně v rámci odvolacího řízení. Ve všech případech bylo 

soudy konstatováno, že uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Brně se váže na konkrétní 

okolnosti případu, přičemž pro upuštění od uložení trestu zákazu činnosti nejsou 

v předmětných řízeních splněny podmínky a uložení tohoto trestu je zcela nezbytné. 

Jako zásadní proto v otázce ukládání trestu zákazu činnosti při spáchání trestného 

činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku 

vnímám rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021 pod sp. zn. 9 To 469/2020. 

Tímto rozhodnutím byl zrušen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel na dobu 12 měsíců, který byl uložen napadnutým rozsudkem Obvodního soudu  

pro Prahu 5 ze dne 21. 10. 2020 pod sp. zn. 19 T 121/2020. 

Toto rozhodnutí Městský soud v Praze odůvodnil následovně: „Odvolací soud  

se však nemohl ztotožnit s uložením trestu zákazu činnosti, který obžalovanému byl uložen  

s odkazem na konstatování, že se trestné činnosti (maření výkonu úředního rozhodnutí) 

dopustil v souvislosti s výkonem (nyní napadeným rozsudkem zakazované) činnosti. Jak bylo 

naznačeno již výše, odvolací soud nesdílí názor, že v případě ukládání trestu za přečin 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku 

spočívajícího v porušování zákazu řízení motorových vozidel, lze (a je vhodné) ukládat trest 

zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Podle názoru odvolacího 

soudu nejsou pro ukládání takového trestu v podobných případech splněny podmínky. 

V daném případě ukládání trestu zákazu činnosti zcela postrádá smysl, navíc ukládání 

takového trestu ostatně vůbec neodpovídá zákonným podmínkám, za kterých ukládání 

takového trestu přichází v úvahu. Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku soud může uložit trest 

zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti 

s touto činností. K tomu lze odkázat na komentář k trestnímu zákoníku: „Podmínkou uložení 

trestu zákazu činnosti je spáchání trestného činu v souvislosti s touto činností, a to jak  

v případě, kdy se trest zákazu činnosti ukládá jako samostatný (§ 73 odst. 2), tak v případě 

jeho uložení vedle jiného druhu trestu. Souvislost spáchaného trestného činu s činností, která 

má být zakázána, zároveň vymezuje obsah tohoto zákazu, tedy druh činnosti, který  

je předmětem trestu zákazu činnosti. Stejná podmínka platí pro uložení trestu zákazu činnosti 

trestně odpovědné právnické osobě (§ 20 odst. 1 TOPO).“… … „Souvislost spáchaného 
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trestného činu s činností, která může být zakázána, musí být užší, přímá, bezprostřední (srov. 

přiměřeně R 9/1964, R 42/1967, R 13/1969 a R 5/1980), i když činnost, kterou lze zakázat, 

nemusí být znakem objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu. Souvislost v tomto 

smyslu bude dána především v případě, kdy byl trestný čin spáchán přímo při výkonu určité 

činnosti. Postačí ovšem, jestliže tato činnost poskytla pachateli příležitost ke spáchání 

trestného činu (srov. R 26/2007III.) nebo pokud alespoň usnadnila spáchání trestného činu. 

Tak např. zneužívá-li pachatel svého řidičského oprávnění a řidičské dovednosti k páchání 

trestné činnosti proti cizímu majetku, kterou si takovým způsobem usnadňuje, je třeba zvýšit 

účinnost trestu zpravidla též uložením trestu zákazu činnosti ve formě zákazu řízení 

motorových vozidel (srov. R 6/1980 a R 35/1997). Podobný závěr platí, pokud si pachatel 

výrazně usnadnil spáchání bytové krádeže použitím motorového vozidla, které sám řídil 

(srov. R 35/1987, s. 200).“ Podle odvolacího soudu tak nelze mít za to, že by byla splněna 

podmínka výše rozvedená. Obžalovaný svým jednáním „toliko“ mařil výkon rozhodnutí 

soudu tím, že vykonával činnost, která mu byla zakázána, nikoliv že by vykonával činnost,  

k níž je třeba zvláštních povolení či vlastností. A právě proto je takové jednání kvalifikováno 

jako přečin podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. S ohledem na výše uvedenou 

argumentaci tak odvolací soud shledal uložení takového trestu nepřiměřeným. Proto byl 

napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. řádu zrušen pouze ve výroku, jímž 

byl obžalovanému uložen trest zákazu činnosti. V ostatních výrocích tak zůstal napadený 

rozsudek nezměněn.“275 

Rozdíl od předchozích rozhodnutí je patrný. V uvedeném rozhodnutí Městský soud 

v Praze nijak neargumentoval okolnostmi případu, které spočívají zejména ve výrazných 

polehčujících okolnostech na straně obžalovaného a které by měly za následek 

nepřiměřenost uložení trestu zákazu činnosti. Naopak vyslovil právní názor na ukládání 

tohoto trestu pachateli trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle 

§ 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Tímto názorem se následně řídil např. soudce Obvodního 

soud pro Prahu 5. Trestním příkazem ze dne 30. 7. 2021 pod sp. zn. 19 T 105/2021 

obžalovanému, který řídil motorové vozidlo i přes zákaz řízení a dopustil se tím trestného 

činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a)  

tr. zákoníku, neuložil trest zákazu činnosti.276 Na dotaz mi soudce sdělil, že se při ukládání 

trestu řídil právě výše zmiňovaným rozhodnutím Městského soudu a trest zákazu činnosti 

 
275 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021, sp. zn. 9 To 469/2020. 
276 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 7. 2021, sp. zn. 19 T 105/2021. 
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spočívající v zákazu řízení motorových vozidel proto neukládal. Rovněž uvedl,  

že v současné době, v případech neexistence přitěžující okolnosti na straně obžalovaného 

(např. speciální recidiva, současné řízení pod vlivem návykové látky, způsobení dopravní 

nehody, ujíždění policejní hlídce), takto postupuje automaticky a trest zákazu řízení u tohoto 

přečinu zpravidla neukládá. Dále uvedl, že z jeho povědomí může sdělit, že se jedná  

o nastupující trend a zdaleka není jediným soudcem, který takto postupuje.  

Na jednu stranu musím podotknout, že je názor Městského soudu z pohledu obhajoby 

názorem vítaným, neboť jím lze argumentovat při obhajobě klientů obviněných ze spáchání 

trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) 

tr. zákoníku. Na druhou stranu se s tímto názorem neztotožňuji. Dle mého názoru je řízení 

motorového vozidla činností, k níž je třeba zvláštních povolení. Souvislost s řízením 

motorového vozidla je dána již samotným řízením motorového vozidla, přičemž není 

zapotřebí, aby řízení motorového vozidla pachateli umožnilo či usnadnilo spáchání jiného 

trestného činu. Proto se domnívám, že uložení trestu zákazu činnosti u tohoto trestného činu 

má oporu v zákoně a lze jej uložit. 

Přesto by mělo být, dle mého názoru, ukládání tohoto trestu fakultativní a k jeho 

ukládání by měl soud přistupovat pouze v závažných případech. V tom se shoduji s výše 

uvedeným názorem soudce Obvodního soudu pro Prahu 5. Účelem trestu zákazu činnosti  

je mj. zabránit nebezpečnému řidiči jízdu motorovým vozidlem a tím ochránit bezpečnost 

silničního provozu. Pokud však řidič není pod vlivem návykových látek, nezpůsobí dopravní 

nehodu a s policejní hlídkou spolupracuje a „pouze“ nerespektuje rozhodnutí příslušného 

soudu či správního orgánu a pokračuje v řízení motorového vozidla, přestože k tomu není 

oprávněn, není tím bezpečnost silničního provozu nijak ohrožena. Na takového pachatele  

je dle mého názoru vhodnější působit jinými alternativními tresty, např. uložením 

podmíněného trestu odnětí svobody či peněžitého trestu. V praxi pak totiž dochází 

k absurdním případům speciální recidivy, kdy se tresty zákazu činnosti kumulují, pachatelé 

toho trestného činu mají uložený zákaz činnosti i na dobu delší než 5 let, a přesto se k řízení 

motorového vozidla opakovaně uchylují. Ukládání trestu zákazu činnosti se v takových 

případech zcela míjí účinkem a pachatelům tohoto trestného činu, kteří v daných případech 

nijak neohrožovali bezpečnost silničního provozu, je ukládán nepodmíněný trest odnětí 

svobody.277 

 
277 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 11. 2017, sp. zn. 8 To 443/2017.  



 

82 

 

Na závěr je zapotřebí zmínit, že s právním názorem Městského soudu v Praze  

se soudy v jiných krajích neztotožňují a k ukládání trestu zákazu činnosti za trestný čin 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku 

dochází zcela pravidelně. Při obhajobě klientů jsem se u těchto soudů na základě uvedeného 

právního názoru prozatím nesetkal s úspěchem v podobě neuložení trestu zákazu činnosti, 

který byl obžalovanému uložen trestním příkazem. Navíc jsou známy soudy, např. Okresní 

soud v Jihlavě, které v případě spáchání tohoto trestného činu ukládají citelné trestní 

sankce.278 Tím, dle mého přesvědčení, dochází k nežádoucímu jevu, kdy je uložení trestu 

zákazu činnosti, který je pro pachatele často nejcitelnějším následkem trestné činnosti 

v silniční dopravě (a jeho případná výměra) prakticky otázkou místa, kde ke spáchání 

trestného činu došlo.  Shodné případy jsou posuzovány zcela odlišně, což nijak nekoreluje 

s představou spravedlnosti, že v obdobných případech má být rozhodováno obdobně. Touto 

problematikou by se proto mohl v budoucnu zabývat Nejvyšší soud, který by odlišnou 

rozhodovací praxi soudů sjednotil. 

 

5.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

Povaha trestné činnosti v silniční dopravě, zejména s přihlédnutím k osobě pachatelů 

těchto trestných činů, umožňuje užití tzv. odklonů v trestním řízení, k čemuž se v praxi 

soudci a (v přípravném řízení) státní zástupci především u nedbalostních trestných činů 

uchylují poměrně často. Odklony v trestním řízení představují odchýlení od běžného 

průběhu řízení, kterým je projednání věci v hlavním líčení a následné vynesení odsuzujícího 

rozsudku. Do právního řádu byly zavedeny za účelem zrychlení a zefektivnění trestního 

řízení. Jsou beze sporu vítaným prvkem, neboť mimo jiné umožňují jakési usmíření mezi 

pachatelem trestného činu a jeho obětí (poškozeným), jakož i odčinění škodlivých následků 

trestného činu pachatelem. Česká právní úprava mezi odklony řadí podmíněné zastavení 

trestního stíhání, narovnání, podmíněné upuštění od podání návrhu na potrestání a v případě 

mladistvých i odstoupení od trestního stíhání.279 

 
278 např. rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 1. 2021, sp. zn. 1 T 128/2020, kterým byl 

obžalovanému pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a)  

tr. zákoníku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání  

2,5 roku. 
279 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3476 

a násl. 
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Pro oblast silniční dopravy je nejčastěji užívaným odklonem podmíněné zastavení 

trestního stíhání. Tento institut má povahu mezitímního rozhodnutí, které může po splnění 

určitých podmínek nabýt účinků konečného rozhodnutí ve věci samé. 

Obligatorní podmínky pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání jsou 

upraveny v ustanovení § 307 odst. 1 tr. řádu následovně: 

a) jedná se o řízení o přečinu, tzn. trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, 

b) obviněný se k činu doznal, 

c) s tímto postupem souhlasí, 

d) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena či vydal bezdůvodné obohacení, nebo  

o tomto s poškozeným uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k směřující 

k náhradě škody anebo k vydání bezdůvodného obohacení, 

e) vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu  

a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.280 

Postup podle ustanovení § 307 odst. 2. tr. řádu umožňuje obviněnému stanovit 

závazek spočívající ve zdržení se během zkušební doby řízení motorových vozidel a složení 

peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního 

předpisu. Tento závazek de facto nahrazuje trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení 

motorových vozidel a peněžitý trest281 ukládaný v rámci standardního projednání věci 

v hlavním líčení.  Hlavním benefitem užití odklonu podmíněného zastavení trestního stíhání 

je proto tzv. čistý trestní rejstřík.282 Ve výpisu z evidence rejstříku trestů, který může 

v některých případech vyžadovat např. zaměstnavatel, se skutečnost o podmíněném 

zastavení trestního stíhání neobjevuje. Pro některé osoby je čistý záznam ve výpise 

z evidence rejstříku trestů důležitější než oprávnění řídit motorové vozidlo, neboť jim 

umožňuje hledání nového zaměstnání nebo i setrvání v současném.  

 
280 TIBITANZLOVÁ, A.: Odklony v trestním řízení. Praha: Leges, 2018, s. 109−110. 
281 Peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestných činů však nelze zaměňovat za peněžitý 

trest, neboť smysl a účel této platby je odlišný. Obviněnému stále (pro případ závěru o tom, že se ve zkušební 

době neosvědčil) hrozí trestní stíhání, které by mohlo vyústit v uložení peněžitého trestu. 
282 Novela trestního řádu provedená zákonem č. 193/2012 Sb., s účinností od 1. 9. 2012, která u institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání zavedla možnost zpřísnění podmínek nahrazující uložení trestu zákazu 

činnosti a peněžitého trestu, reagovala na nedostatečné využívání tohoto odklonu, které do přijetí novely 

představovalo zejména v oblasti silniční dopravy vzhledem k jinak předpokládanému uložení trestu zákazu 

činnosti či peněžitému trestu příliš mírné řešení, k jehož aplikaci se soudy a státní zástupci uchylovali pouze 

výjimečně. (Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony). 
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Podmíněné zastavení trestního stíhání může znamenat znemožnění řízení 

motorových vozidel na delší dobu než v případě standardního průběhu řízení motorových 

vozidel, při kterém je odsuzujícím rozsudkem uložen trest zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení motorových vozidel. V současné době totiž u tohoto odklonu neexistuje 

alternativa k institutu upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Do doby, po kterou 

se obviněný zavázal zdržet řízení motorových vozidel, rovněž není možné započítat dobu, 

po kterou mu byl zadržen řidičský průkaz.283 Tento nedostatek napravuje novela trestního 

řádu. Tato novela s účinností od 1. 1. 2022 mimo jiné umožňuje do doby, po kterou  

se obviněný zavázal zdržet se určité činnosti, započíst dobu, po kterou mu byl zadržen 

řidičský průkaz podle ustanovení § 307 odst. 5 tr. řádu. Rovněž je podle ustanovení  

§ 308a odst. 5 tr. řádu umožněno po uplynutí poloviny doby, po kterou se obviněný zavázal 

zdržet se řízení motorových vozidel, rozhodnout, že zbytek závazku nebude vykonán, pokud 

obviněný v době trvání tohoto závazku prokázal způsobem svého života, že dalšího výkonu 

tohoto trestu není třeba.  

Hlavním problémem, který v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání 

vnímám, je fakultativnost jeho využití, neboť obviněný má právní nárok pouze na standardní 

projednání věci. Ani splnění obligatorních podmínek v ustanovení § 307 odst. 1 tr. řádu  

za současného postupu podle ustanovení § 307 odst. 2 tr. řádu nezakládá povinnost tento 

institut využít, přičemž případné nevyužití postupu podle ustanovení § 307 tr. řádu není 

důvodem pro podání opravného prostředku, neboť jak uvádí Nejvyšší soud: „K vlastnímu 

požadavku obviněné na využití alternativního způsobu řízení podle § 307 tr. ř. je potřeba 

zdůraznit, že kromě toho, že se nejedná o hmotněprávní institut, ale jak bylo výše zmíněno, 

o postup procesní, jde navíc o fakultativní možnost řešení trestní věci, což znamená,  

že na něj neexistuje právní nárok. To v zásadě vede k tomu, že i při kumulativním splnění 

zákonem stanovených podmínek záleží zcela na uvážení státního zástupce (v přípravném 

řízení), anebo soudu, zda ustanovení § 307 tr. ř. bude aplikovat či nikoli, a tedy postup podle 

něj si obviněný nemůže vynucovat, resp. nemá na něj nárok. Zhodnocení věci z hledisek 

vymezených v ustanovení § 307 odst. 1 tr. ř. a posouzení toho, zda byly v daném případě 

naplněny předpoklady pro podmíněné zastavení trestního stíhání, je po podání obžaloby  

a návrhu na potrestání výlučně v kompetenci soudu prvního stupně, a pokud ten dospěje 

k závěru, že nejsou splněny podmínky pro uvedené alternativní řešení věci, není odvolací  

 
283 ŘEHÁČEK, Jan. Odklony v trestném řízení pod vlivem alkoholu a drog. Státní zastupitelství. 2020, roč. 18, 

č. 1, s. 36−37. 
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ani dovolací soud oprávněn závěr soudu prvního stupně jakkoliv přehodnocovat, jak se toho 

v posuzované věci domáhá obviněná.“284 

Tato neexistence právního nároku na postup, podle § 307 tr. řádu za současného 

splnění obligatorních podmínek, by v praxi nepůsobila tak závažné problémy, pokud  

by rozhodovací praxe byla alespoň v základních bodech sjednocená. Vzhledem  

ke skutečnosti, že je tento postup výlučně v kompetenci soudu a v přípravném řízení státního 

zástupce a v současné době neexistuje žádný metodický postup pro jeho užití, bývají 

jednotlivé případy posuzovány zcela odlišně. 

Přestože bývá u trestných činů v silniční dopravě návrhu na podmíněné zastavení 

trestního stíhání z povahy věci nejčastěji vyhověno u nedbalostních trestných činů 

spáchaných zaviněním dopravní nehody, není užití tohoto odklonu vyloučeno ani  

u úmyslných trestných činů.  V rámci odborné praxe jsem se s návrhy na podmíněné 

zastavení trestního stíhání setkal zejména u úmyslného trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky podle § 274 tr. zákoníku, kde mě zarazila odlišná rozhodovací praxe. 

Důvody, pro které soudy nevyhověly návrhu obhajoby na podmíněné zastavení 

trestního stíhání, je obtížné zpětně analyzovat. V mnohých případech soud sice nevyhověl 

návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání, ale vzhledem k doznání obviněného oproti 

trestnímu příkazu uložil mírnější trest zákazu řízení motorových vozidel. Obviněný  

na to často reagoval vzdáním se práva na odvolání a souhlasem s vyhotovením 

zjednodušeného rozsudku. Tím soud zbavil povinnosti se s odůvodněním nevyužití postupu 

podle § 307 tr. řádu vypořádat. V jiných případech se v odůvodnění odsuzujícího rozsudku 

soudy omezily na konstatování, že pro postup ve smyslu § 307 tr. řádu nebyly splněny 

podmínky. Zamítnutí návrhu obhajoby na vydání usnesení o podmíněném zastavení 

trestního stíhání bylo odůvodněno pouze v meziřeči během hlavního líčení, neexistují tedy 

žádné písemné podklady. Přesto se níže pokusím na případech, které zastupovala naše 

advokátní kancelář a které mám k dispozici, demonstrovat odlišnost v rozhodování soudů.  

Nejčastějšími argumenty soudů, pro které nebylo možné využít postupu podle  

§ 307 tr. řádu v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274  

tr. zákoníku, byly:  

• skutečnost, že se jedná o úmyslný trestný čin, který vyžaduje uložení trestu 

zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 

• vysoká koncentrace návykové látky, 

 
284 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2015, sp. zn. 8 Tdo 563/2015. 
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• způsobení dopravní nehody či speciální recidiva, která bývá soudy často 

vnímána i jako přestupek spočívající v naměření nižší koncentrace návykové 

látky či odmítnutí podrobit se orientačnímu či odbornému lékařskému 

vyšetření. 

Jako příklad lze uvést rozsudek Okresního soudu Plzeň – jih ze dne 15. 2. 2021  

pod sp. zn. 24 T 94/2020. V tomto případě hladina THC v krvi obžalovaného dosahovala 

koncentrace 10 ng/ml, tedy na samé spodní hranici pro vznik trestní odpovědnosti. Výše 

uvedený soud v odůvodnění mimo jiné uvedl: „Obžalovaný se ke svému jednání doznal. Lze 

tedy konstatovat, že obviněnému polehčuje doznání a shodně tak také fakt, že nebyl dle opisu 

z rejstříku trestů fyzických osob v minulosti soudně trestán ani dle zprávy Města Dobřany  

a opisu z rejstříku trestů projednávat pro přestupek. Na poli dopravy je obviněný také 

v podstatě ukázněným řidičem, neboť ve výpisu z evidenční karty řidiče má pouze dva 

záznamy nízké závažnosti, a to oba z roku 2021. […] Závěrem je soudem nutné konstatovat, 

že obhájce obviněného navrhoval podmíněné zastavení trestního stíhání. K tomu soud však 

uvádí, že tomuto návrhu nebylo vyhověno z důvodu, že obviněný užil marihuanu a byl 

v důsledku jejího užití pod vlivem toxické koncentrace THC, a to také přesto, že věděl,  

že v předcházející dny si vzal léky – Dyhydrokodein (DHC) přičemž se jedná o opiát,  

od kterého lze očekávat prohloubené nepříznivých účinků návykové látky, jak vyplynulo 

z výpisu encyklopedie Wikipedia, který si soud k tomuto dohledal.“285 

Oproti tomu Okresní soud v Olomouci dne 25. 5. 2021 pod sp. zn.  9 T 33/2021 

vyhověl návrhu obhajoby a vydal usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání. 

Koncentrace THC v krvi obžalovaného přitom dosahovala v době řízení hodnoty 34,5 ng/ml, 

tedy více jak trojnásobné hodnoty než v předchozím případě. V odůvodnění soud uvedl:  

„Je bezúhonný, nikdy nebyl za nic soudně ani přestupkově trestán, dluhy žádné nemá.  

Je zdravý, nemá žádná omezení. Alkohol pije příležitostně, nekouří, pervitin neužívá. 

Marihuanu vyzkoušel, ale byla to chyba, kterou již nebude opakovat.“286 

Rozdílné rozhodování se týká i jízdy pod vlivem alkoholu. Například návrhu 

obhajoby nebylo vyhověno, když Městský soud v Brně dne 25. 5. 2020 rozhodl odsuzujícím 

rozsudkem pod sp. zn. 5 T 56/2020. Hladina alkoholu v krvi obžalovaného v době jízdy 

zjištěná odběrem krve dosahovala 1,15 promile. Soud v odůvodnění uvedl: „Při úvaze o výši 

a druhu trestu soud hodnotil osobu obžalovaného, jeho poměry a možnosti nápravy. 

 
285 Rozhodnutí Okresního soudu Plzeň – jih ze dne 15. 2. 2021, sp. zn. 24 T 94/2020. 
286 Rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci ze dne 25. 5. 2021, sp. zn. 9 T 33/2021. 
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Obžalovaný je osobou bezúhonnou, netrestanou, což jsou výrazné polehčující okolnosti 

stejně tak, jako doznání obžalovaného. Přitěžující okolnosti na straně obžalovaného 

shledány nebyly. Obžalovaný navrhoval, aby jeho trestní stíhání bylo zastaveno, kdy dle 

názoru soudu s ohledem na charakter trestné činnosti, pro níž je obžalovaný stíhán, nejsou 

splněny podmínky pro postup ve smyslu § 307 trestního řádu, neboť je zřejmé, že právě stran 

spáchání tohoto přečinu přichází ukládání trestu zákazu činnosti. Soud v daném případě, 

přestože obžalovaný vedl doposud řádný život, nedospěl k závěru, že by zde byly dány 

podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání, a proto tento návrh neakceptoval.“287 

V daném případě dle mého názoru soud nepochopitelně argumentoval nemožností uložení 

trestu zákazu činnosti, když právě za tím účelem byla zavedena možnost postupu podle  

§ 307 odst. 2 tr. řádu, umožňující stanovení doby, po kterou se obviněný zavazuje zdržet  

se řízení motorových vozidel. 

Oproti výše uvedenému rozhodnutí bylo návrhu obhajoby vyhověno Okresním 

soudem v Nymburce, který dne 23. 10. 2019 vydal usnesení o podmíněném zastavení 

trestního stíhání pod sp. zn. 3 T 75/2019. Hladina alkoholu v krvi obžalovaného dosahovala 

v době jízdy 1,16 promile.288 

Během hlavního líčení u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 T 

38/2021 soud argumentoval, že hladina alkoholu v krvi obžalované, která v době řízení 

motorového vozidla dosahovala hodnoty 1,62 promile, je příliš vysoká pro podmíněné 

zastavení trestního stíhání. O užití postupu podle § 307 tr. řádu by dle tvrzení soudu bylo 

možno uvažovat, pohybovala-li by se hladina alkoholu u spodní hranice, tj. kolem 1 promile. 

Proto dne 27. 9. 2021 rozhodl odsuzujícím rozsudkem.289 

Pro jiné orgány činné v trestním řízení však vysoká hladina alkoholu není překážkou 

pro podmíněné zastavení trestního stíhání. Jak plyne z usnesení státního zástupce Krajského 

státního zastupitelství v Praze ze dne 28. 8. 2020 pod sp. zn. KSV 1/2020, podmíněně 

zastaveno bylo trestní stíhání obviněné, která řídila motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, 

přičemž v době jízdy měla nejméně 3 promile alkoholu v dechu. Státní zástupce 

v odůvodnění k postupu podle § 307 pouze uvedl: „Státní zástupce dospěl zejména 

s ohledem na množství alkoholu, který byl u obviněné zjištěn, k závěru, že jeho jednání je již 

 
287 Rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2020, sp. zn. 5 T 56/2020. 
288 Rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 3 T 75/2019. 
289 Rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 9. 2021, sp. zn. 4 T 38/2021. 
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natolik závažné, že vylučuje postup podle § 307 odst. 1 tr. řádu. Jako vhodný se však státnímu 

zástupci jeví postup podle § 307 odst. 2 tr. řádu.“290 

 Vysoká hladina alkoholu nebyla překážkou pro postup podle § 307 tr. řádu ani 

v trestním řízení vedeném u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 2 T 100/2019. Dne 

11. 2. 2020 vydal soud usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání obžalovaného. 

Hladina alkoholu v krvi dle dechového přístroje dosahovala hodnoty 2,39 promile a zároveň 

obžalovaný při couvání narazil do stojícího vozidla a způsobil tak dopravní nehodu, čímž 

naplnil kvalifikovanou skutkovou podstatu podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku. Soud 

k odůvodnění užití postupu podle § 307 tr. řádu stručně uvedl: „Obviněný je osobou  

bez záznamu v rejstříku trestů, v místě bydliště k jeho osobě nejsou negativní poznatky a dle 

evidenční karty řidiče nemá žádné trestné body.“291 

Zatímco v některých případech byla překážkou podmíněného zastavení trestního 

stíhání byť i přestupková recidiva obžalovaného, v jiných případech soud i přes tuto 

skutečnost návrhu obhajoby vyhověl. Okresní soud v Benešově v trestním řízení vedeném 

pod sp. zn. 1 T 84/2020 dne 22. 7. 2020 podmíněně zastavil trestní stíhání obžalovaného,  

u kterého hladina alkoholu v krvi v době řízení dosahovala 1,31 promile. Zároveň již 

v minulosti řídil pod vlivem alkoholu. V odůvodnění se soud projevem této recidivy zabýval, 

když uvedl: „[…] nebyl dosud soudně trestán, v evidenci přestupků nemá žádný záznam, 

v evidenční kartě řidiče má jeden záznam z roku 2013, kdy řídil pod vlivem alkoholu, což 

svědčí o jeho určitých sklonech k obdobnému riskantnímu a lehkovážnému jednání.“292 

Stejně tak bylo návrhu obhajoby vyhověno Okresním soudem v Mladé Boleslavi, který 

v usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání ze dne 27. 8. 2021 uvedl: „K osobě 

obžalovaného bylo zjištěno, že nemá záznam v rejstříku trestů ani v rejstříku přestupků. 

Z evidenční karty řidiče je zřejmé, že obžalovanému byl v době od 10. 11. 2010  

do 17. 2. 2011 uložen zákaz řízení motorových vozidel, když řídil motorové vozidlo pod 

vlivem alkoholu.“293 

Nejednotnost v užití podmíněného zastavení trestního stíhání lze demonstrovat  

i na mediálně známém případ plzeňského fotbalisty Limberského z roku 2015, jehož trestní 

stíhání soud podmíněně zastavil i přesto, že ve stavu vylučujícím způsobilost k bezpečnému 

 
290 Rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 28. 8. 2020, sp. zn. KSV 1/2020. 
291 Rozhodnutí Okresního soudu v Rokycanech ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 2 T 100/2019. 
292 Rozhodnutí Okresního soudu v Benešově ze dne 22. 7. 2020, sp. zn. 1 T 84/2020. 
293 Rozhodnutí Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 27. 8. 2021, sp. zn. 3 T 82/2021. 
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řízení motorového vozidla narazil svým vozidlem do plotu, z místa nehody se snažil ujet  

a poté, co ho policisté zadrželi, jim neváhal slovně vyhrožovat.294 

Z výše uvedených rozhodnutí vyplývá, že orgány činné v trestním řízení postupují  

v obdobných případech odlišně. Navíc bylo návrhu obhajoby vyhověno i v případě,  

kdy koncentrace návykové látky v době řízení motorového vozidla obžalovaným dosahovala 

až trojnásobné hodnoty než v jiném případě, kdy soud považoval postup podle § 307 tr. řádu 

za zcela vyloučený. Argumentace obdobnými či závažnějšími případy, u kterých bylo 

návrhu obhajoby na podmíněné zastavení trestního stíhání soudem vyhověno, přitom  

na přesvědčení konkrétních soudců nemělo žádný vliv.  Postup soudců a státních zástupců 

při užití tohoto odklonu přitom není dán ani rámcově. 

Mantinely pro užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání stanovil 

Nejvyšší soud u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku 

pouze v případě riskantní jízdy opilého řidiče, který svým činem způsobil dopravní nehodu 

a větší škodu na majetku. Kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu tehdy 

řidič naplnil, když řídil ve stavu středně těžkého stupně podnapilosti, tj. s hladinou 

minimálně 1,5 g/kg alkoholu v krvi. Navíc se již dříve provinil proti pravidlům silničního 

provozu. S odkazem na usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 To 

117/94 ze dne 24. 2. 1994 použití tohoto odklonu vyloučil.295 

Jako možné řešení tohoto neutěšeného stavu spatřuji ve vydání určitého metodického 

pokynu Nejvyšším soudem (potažmo Nejvyšším státním zastupitelstvím) k užití 

podmíněného zastavení trestního stíhání, resp. i jiných odklonů v trestním řízení. Tento 

metodický pokyn by měl povahu autoritativního doporučení. V případě trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku by na základě tohoto pokynu 

za splnění stanovených kritérií docházelo k vyhovění návrhu na podmíněné zastavení 

trestního stíhání. Stejně tak by mohla být stanovena kritéria, při kterých by byl postup podle 

§ 307 tr. řádu zcela vyloučen, čímž by došlo k zamezení zcela nespravedlivých rozhodnutí 

v diametrálně odlišných případech. Kritérii pro „právní nárok“ na vyhovění návrhu obhajoby 

by mohla být dosavadní trestní i přestupková bezúhonnost obviněného, v evidenční kartě 

 
294 TŘEČEK, Čeněk a Miloslav NOVÁK. Limberský za nehodu v opilosti k soudu nepůjde, rok ale nesmí 

řídit Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/statni-zastupitelstvi-zastavilo-stihani-limberskeho 

.A160104 _112034_krimi_cen. IDNES.cz [online]. 4. 1. 2016 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/statni-zastupitelstvi-zastavilo-stihani-

limberskeho.A160104_112034_krimi_cen 
295 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2019, sp. zn. 5 Tdo 975/2019. 



 

90 

 

řidiče by nesměl mít vysloven zákaz řízení motorových vozidel v souvislosti s požitím 

alkoholu či jiných návykových látek296, minimální hranice koncentrace návykové látky 

stanovená pro vznik trestní odpovědnosti by mohla být překročena maximálně o 30 %  

(tzn. hladina 1,3 promile alkoholu v krvi, koncentrace THC v krvi v hodnotě 13 ng/ml apod.) 

a takovým činem by nesměla být způsobena dopravní nehoda, tj. byla by naplněna pouze 

základní skutková podstata tohoto trestného činu. Naopak, pokud by nebyl obviněný 

dosavadně trestně a přestupkově bezúhonný, v evidenční kartě řidiče by měl v minulosti 

vysloven zákaz řízení motorových vozidel v souvislosti s požitím návykových látek, 

koncentrace alkoholu či jiné návykové látky by překročila minimální hranici o více jak  

100 % nebo by pachatel svým jednáním způsobil dopravní nehodu, postup podle § 307  

tr. řádu by byl vyloučen. Tím by dle mého názoru mohlo dojít k eliminaci zcela odlišné praxe 

v typově jinak závažných případech a k odstranění tzv. ohýbání institutu podmíněného 

zastavení trestního stíhání, které je předmětem kritiky Řeháčka297. V ostatních případech by 

byl stejně jako nyní postup podle § 307 tr. řádu na úvaze soudu, který by vzhledem k jiným 

okolnostem případu stanovil, zda jsou pro tento postup v konkrétním případě dány důvody 

či nikoliv. 

 

5.3 Zadržení řidičského průkazu 

Zadržení řidičského průkazu není legálně definovaným pojmem. Lze jej chápat jako 

určitý druh předběžného opatření, které opravňuje policistu znemožnit řidiči výkon 

řidičského oprávnění v případech podezření ze spáchání protiprávního jednání, za které lze 

důvodně očekávat uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel. Tím je umožněno 

vyloučení řidiče z provozu na pozemních komunikacích, zpravidla do doby meritorního 

rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.  

Tento institut je právně zakotven v ustanovení §118b a § 118c zákona o silničním 

provozu. Přestože se jedná o institut správního práva, v trestním řízení vedeném pro trestný 

čin v silniční dopravě plní nenahraditelnou funkci. Jak je uvedeno v komentáři k zákonu  

o silničním provozu: „Trestní řád předběžné opatření takové povahy, které by naplnilo 

 
296 Zejména zákaz řízení všech motorových vozidel na základě zjištěného stavu koncentrace návykové látky, 

který nedosahuje koncentrace potřebné pro vznik trestní odpovědnosti, či z důvodu odmítnutí se podrobit 

orientačnímu či odbornému lékařskému vyšetření na zjištění přítomnosti návykových látek v těle řidiče,  

u kterého se v případě odmítnutí presumuje požití návykových látek. 
297 ŘEHÁČEK, Jan. Odklony v trestném řízení pod vlivem alkoholu a drog. Státní zastupitelství. 2020, roč. 18, 

č. 1, s. 36 a násl. 
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funkci zadržení řidičského průkazu a které by bylo možno uložit v trestním řízení, nemá. 

Disponuje pouze institutem ochranné vazby, který je ale zase pro tyto potřeby neadekvátní. 

Lze konstatovat, že trestní předpisy v případě takových trestných činů dokonce 

předpokládají, že potřebná ochranná procesní opatření budou přijímána orgány veřejné 

správy. Trestní zákoník také předpokládá při uložení trestu zákazu činnosti, že do doby 

výkonu trestu činnosti bude započítána i doba, po kterou nebylo možno již před právní moci 

rozsudku – tedy v průběhu trestního řízení – tuto činnost vykonávat na základě opatření 

správního orgánu (§ 74 odst. 1 TrZ).“298  

K zadržení řidičského průkazu je policista oprávněn (nikoliv povinen) přistoupit 

z taxativně uvedených důvodů uvedených v ustanovení § 118a odst. 1 písm. a) až h) zákona 

o silničním provozu. Z hlediska právní povahy se jedná o faktický úkon mající povahu 

bezprostředního zásahu, který u závažných protiprávních jednání plní ochrannou (a částečně 

i sankční) funkci, když řidiči od okamžiku zadržení řidičského průkazu omezuje právo řídit 

motorová vozidla. Podle ustanovení § 118b odst. 2 zákona o silničním provozu totiž nesmí 

držitel řidičského oprávnění po dobu zadržení řidičského průkazu řídit motorové vozidlo.  

Je přitom nezbytné odlišovat pojmy řidičské oprávnění a řidičský průkaz, které bývají 

laickou veřejností často zaměňovány, neboť toto odlišení má mj. i trestněprávní důsledky.  

Z dikce ustanovení § 80 zákona o silničním provozu vyplývá, že řidičské oprávnění 

opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla. Řidičský průkaz je pouhým 

osvědčením o udělení řidičského oprávnění, přičemž sám o sobě oprávnění řídit motorová 

vozidla nezakládá.299 Proto zadržením řidičského průkazu řidič nepozbývá řidičského 

oprávnění. Vzhledem k tomu nelze řízení motorového vozidla po zadržení řidičského 

průkazu  právně kvalifikovat jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

podle ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, neboť až do meritorního rozhodnutí  

o přestupku či trestném činu je řidič i nadále držitelem řidičského oprávnění, pouze toto 

oprávnění nemůže využívat.300 Jak uvádí Kněžínek: „Pokud vezmeme v úvahu všechny 

uvedené skutečnosti, je patrné, že ani pozastavení řidičského oprávnění, ani zadržení 

řidičského průkazu nepředstavují odnětí řidičského oprávnění. Držitel řidičského oprávnění, 

 
298 KOVALČÍKOVÁ, Daniela a ŠTANDERA, Jan. Zákon o provozu na pozemních komunikacích: komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 256. 
299 BUŠTA, Pavel, KNĚŽÍNEK, Jan a SEIDL, Antonín. Zákon o silničním provozu s komentářem: ve znění  

37 novel. 1. vyd. Praha: Venice Music production, 2013, s. 118. 
300 Metodický návod k postupu státních zástupců ve věcech trestných činů v silniční dopravě, č. SL 69/2005  

ze dne 8. října 2008, s. 162−163. 
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vůči němuž uvedené úkony či akty směřovaly, zůstává i nadále držitelem řidičského 

oprávnění, byť toto oprávnění po dobu platnosti pozastavení řidičského oprávnění, případně 

řidičského průkazu nemůže využívat. Z toho důvodu nelze řízení motorového vozidla 

v rozporu s rozhodnutím o pozastavení řidičského oprávnění, popřípadě v rozporu  

se zadržením řidičského průkazu či rozhodnutím o něm považovat za odnětí příslušného 

oprávnění ve smyslu § 337 odst. 1 písm. a) TrZ.“301 Řízení v době, kdy je řidičský průkaz 

zadržen, je přestupkem podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 2. zákona o silničním provozu,  

za který lze uložit mj. trest zákazu činnosti na dobu od 6 měsíců do 1 roku. 

Poté, co policista zadrží řidičský průkaz, je podle ustanovení § 118b odst. 3 zákona  

o silničním provozu povinen poučit držitele řidičského průkazu o důsledcích zadržení 

řidičského průkazu a vydat mu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Následně 

policista postupuje v souladu s ustanovením § 118b odst. 4 zákona o silničním provozu − 

písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností nadále postupuje podle ustanovení § 118c. Do 5 pracovních dnů  

ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu zahájí řízení o zadržení řidičského 

průkazu, které není rozhodnutím meritorním, tedy rozhodnutím o přestupku. Je-li zde 

podezření o spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. 

Posléze lze v řízení rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného 

rozhodnutí o přestupku či trestném činu. Do doby výkonu trestu zákazu řízení motorových 

vozidel se doba zadržení řidičského průkazu započte podle ustanovení § 118c odst. 3 zákona 

o silničním provozu. 

Zadržení řidičského průkazu je bezesporu žádoucím institutem, který umožňuje 

účinný zásah policistů proti řidiči, který se dopustil závažného protiprávního jednání 

v provozu na pozemních komunikacích. Vyloučením osoby, která se v silničním provozu 

dopustila nebezpečného jednání, je chráněna bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích a s tím spojena ochrana života, zdraví a majetku jiných účastníků silničního 

provozu. V současné právní úpravě však spatřuji poměrně velký nedostatek – nemožnost 

zadržení řidičského průkazu tzv. fikcí, nepředloží-li řidič zasahujícímu policistovi svůj 

řidičský průkaz. Zadržení řidičského průkazu je tak možné pouze fyzicky. Vzhledem 

k povaze institutu zadržení řidičského průkazu, který má povahu bezprostředního zásahu,  

 
301 KNĚŽÍNEK, Jan. K maření výkonu úředního rozhodnutí řízením bez řidičského oprávnění podle nového 

trestního zákoníku. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 7, s. 197. 
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je jeho využití pravomocí policisty. Ten se sám na základě okolností rozhoduje, zda jsou pro 

jeho využití splněny zákonem stanovené podmínky a zda toto oprávnění aplikuje.  

O dodatečném zadržení řidičského průkazu policistou lze uvažovat snad jen v případech 

ujetí od dopravní nehody, kdy dojde k vypátrání řidiče s určitou časovou prodlevou. 

Dodatečné zadržení příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností je vyloučeno.  

V praxi proto postačí, prohlásí-li řidič, že si řidičský průkaz zapomněl, čímž 

zasahujícímu policistovi zcela znemožní jeho fyzické zadržení. Tato praxe je přitom 

v povědomí široké veřejnosti poměrně rozšířená. Při obhajobě klientů, kteří naplnili znaky 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle ustanovení § 274 tr. zákoníku,  

se setkávám zhruba v polovině případů s tím, že pachatelům tohoto trestného činu nebyl 

zadržen řidičský průkaz, neboť uvedli, že jej nemají fyzicky u sebe. Možné je též uvést 

mediálně známý případ lobbisty Janouška.302 Vzhledem k problematice délky trestního 

řízení, kterou se budu zabývat v následující podkapitole, je dle mého nepřípustné, aby řidič 

(který řídil ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si přivodil vlivem návykové látky),  

u něhož hladina alkoholu v krvi dosahovala hodnoty až 3 promile, nadále řídil motorové 

vozidlo až do nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku. K výkonu zákazu trestu činnosti 

přitom může dojít až několik let po spáchání trestného činu (viz následující kapitola). 

Vzhledem k poměrně jasné důkazní situaci u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 

látky podle § 274 tr. zákoníku, kdy je v drtivé většině případů rozhodnuto odsuzujícím 

rozsudkem, tímto dle mého názoru zcela selhává ochranná funkce trestního práva, která  

by měla zabránit účasti takové osoby v silničním provozu. 

 Jako možné řešení se nabízí zavedení tzv. fikce zadržení řidičského průkazu. 

Inspirací pro české zákonodárce může být slovenská právní úprava. Ustanovení § 70 odst. 5 

zákona č. 8/2009 Zb., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanoví:  

„Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil 

policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho 

zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol 

policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú 

primerane.“303 

 
302 TŘEČEK, Čeněk. Janoušek ukázal, jak oddálit odebrqání řidičáku. Stačí říci „nemám“. 

In: IDNES.cz [online]. 29. 3. 2012 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-

kronika/janouskovi-zustal-ridicak.A120328_150102_krimi_cen 
303 srov.  § 70 odst. 5 zákona č. 8/2009 Zb., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Nutno poznamenat, že o zavedení fikce zadržení řidičského průkazu se v České 

republice debatuje již několik let.  Tyto debaty vyústily v návrh novely zákona o silničním 

provozu z roku 2019, které předložilo Ministerstvo dopravy. Navrhovanou změnou institutu 

zadržení řidičského průkazu bylo mj. ustanovení § 118b odst. 6 zákona o silničním provozu, 

které mělo znít následovně: „Je-li dán důvod pro zadržení řidičského průkazu podle odstavce 

1 a řidič jej policistovi nepředložil, může policista tento řidičský průkaz prohlásit  

za zadržený. Řidičský průkaz se v takovém případě považuje za zadržený a odstavce 2-5  

se použití obdobně s tím, že řidičský průkaz se k oznámení nepřikládá a jeho držitel má 

povinnost jej do 5 pracovních dnů ode dne jeho prohlášení za zadržení odevzdat obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání skutku.“304 Tento 

návrh zákona, kterým se mění zákon o silničním provozu, vláda předložila Poslanecké 

sněmovně dne 1. 9. 2020, přičemž projednávání této novely bylo ukončeno s koncem 

volebního období.305 

Se zněním výše uvedeného ustanovení souhlasím. Domnívám se, že by novelizace 

institutu zadržení řidičského průkazu takovýmto způsobem mohla vyřešit nedostatek 

současné právní úpravy, který spatřuji v možnosti zadržení řidičského průkazu pouze 

bezprostředně fyzickou formou. V budoucnu bude záležet na zákonodárcích, zda fikci 

zadržení řidičského průkazu do českého právního řádu zavedou či nikoli. 

 

5.4 Délka trestního řízení 

Zásada rychlosti je jednou ze základních zásad trestního řízení, jejíž zakotvení 

nenalezneme pouze v trestním řádu (konkrétně v ustanovení § 2 odst. 4), ale rovněž  

i v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod či čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod. Zrychlení trestního řízením je častým a dlouhodobým tématem 

mezi odbornou i laickou veřejností. Za účelem naplnění této zásady zákonodárci poměrně 

často přistupují k novelizaci trestního řádu. Jako poslední legislativní počin, který je dle 

 
304 MINISTERSTVO DOPRAVY. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu  

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 

předpisů. In: Portál ODok: Aplikace ODok [online]. Úřad vlády České republiky [cit. 2021-12-27]. Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8YDBH6N 
305 Sněmovní tisk 987: Novela z. o provozu na pozemních komunikacích  ̶ EU. In: Poslanecká sněmovna 

parlamentu České republiky: Digitální repozitář [online]. Praha: Parlament České republiky, 1. 9. 2020  

[cit. 2021-12-27]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=987&snzp=1 
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mého názoru dalším správným krokem vedoucím ke zrychlení trestního řízení, je nutné uvést 

zákon č. 333/2020 Sb., který s účinností od 1. 10. 2020 do trestního řádu zavedl mj. institut 

prohlášení viny. Jeho účelem je zjednodušit dokazování, a tím přispět ke zrychlení trestního 

řízení. Na základě přijetí prohlášení viny obžalovaného v souladu s ustanovením § 206c  

tr. řádu soud neprovádí dokazování v rozsahu, v jakém prohlásil vinu. Soud v takovém 

případě provede dokazování v omezeném rozsahu, pouze za účelem zjištění okolností 

rozhodných pro uložení přiměřené trestní sankce. Hlavní líčení dle mých zkušeností 

v takových případech trvá kolem jedné hodiny. 

I přes veškeré snahy zákonodárců však v trestním řízení dochází k nepřiměřeným 

průtahům. Vedle zájmu oběti trestného činu a některých orgánů činných v trestním řízení 

(zejména policejního orgánu) na rychlém dopadení a usvědčení pachatele trestného činu  

je nutné zdůraznit, že rychlý trestní postih má ochranný a individuálně preventivní účinek. 

Jak uvádí Ježek: „[…] kriminologové obecně soudí, že daleko vyšší preventivní účinek  

pro pachatele představuje vysoká pravděpodobnost dopadení a brzkého potrestání  

než hypotetická hrozba vysokým trestem.“306 U trestné činnosti v silniční dopravě nabývá  

na důležitosti ochranný účinek v případech, kdy řidiči nebyl zadržen řidičský průkaz  

(viz výklad výše). Vyloučit takové osoby ze silničního provozu je tak možné zejména 

uložením trestu zákazu činnosti či postupem podle § 307 odst. 2 tr. řádu v případě 

podmíněného zastavení trestního stíhání, čímž je chráněna bezpečnost na pozemních 

komunikacích. 

U trestných činů v silniční dopravě je přitom typické, že k průtahům v trestním řízení 

nedochází pouze ze strany orgánů činných v trestním řízení z důvodu přetíženosti či složité 

důkazní situace případu. Průtahy v trestním řízení často iniciují samotní obvinění,  

a to zejména ti, kterým nebyl zadržen řidičský průkaz. Protahováním trestního řízení se snaží 

o prodloužení doby, po kterou mohou legálně řídit motorové vozidlo. Snaha obviněných  

o oddálení uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel se neprojevuje pouze 

opakovaným podáváním žádostí o odročení či nesčetnými návrhy na doplnění dokazování. 

Za účelem oddálení právní moci odsuzujícího rozsudku jsou v mnohých případech podávána 

odvolání, která mají vzhledem k jasné důkazní situaci obviněného takřka nulovou šanci 

 na úspěch. Pokud by došlo k zadržení řidičského průkazu, tyto průtahy by zcela postrádaly 

 
306 JEŽEK, V.: Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Bulletin advokacie. 11−12/2001, 

s. 78. 
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smysl. Obvinění by naopak spolupracovali, aby délka trestního řízení při zadrženém 

řidičském průkazu nepřesáhla případnou dobu uloženého trestu zákazu činnosti. 

Jako vzorový příklad nadměrné délky trestního řízení lze uvést trestní řízení vedené 

u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 1 T 14/2020. Zde k průtahům nedochází pouze 

ze strany orgánu činných v trestním řízení, ale i ze strany obviněného za účelem oddálení 

vydání odsuzujícího rozsudku. V předmětném řízení je obžalovaný trestně stíhaný  

pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky pode § 274 odst. 1 tr. zákoníku. K jízdě 

pod vlivem návykové látky, konkrétně marihuany, kdy krevním odběrem byla prokázána 

přítomnost THC v koncentraci 18,3 ng/ml krve, došlo dle spisové dokumentace dne 21. 7. 

2019. Návrh na potrestání byl podán až dne 11. 12. 2020. Na základě podaného návrhu na 

potrestání soudce zdejšího soudu vydal dne 23. 12. 2020 trestní příkaz, kde byl 

obžalovanému mj. uložen i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel po dobu 18 měsíců. Proti trestnímu příkazu podal obžalovaný odpor. Ke dni 

odevzdání této práce přitom neproběhlo hlavní líčení ve věci, neboť obžalovaný podal 

prostřednictvím svého obhájce již tři žádosti o odročení. V prvním případě byla důvodem 

odročení dopravní zácpa v Německu, kde se obžalovaný nacházel na pracovní cestě 

s kamionem, v důsledku čehož se nestihl do České republiky vrátit včas. Druhým důvodem 

bylo onemocnění COVID-19. Ve třetím případě byla důvodem odročení porucha kamionu 

ve Francii, kde se pachatel stejně jako v prvním případě nacházel na pracovní cestě. 

V současné době je hlavní líčení odročeno na den 3. 2. 2022, přičemž pokud nedojde 

k dalšímu odročení, lze očekávat odvolání obžalovaného za účelem oddálení právní moci 

odsuzujícího rozsudku.  

Ke dni odevzdání této práce tak délka tohoto trestního řízení činí přes 29 měsíců, 

přičemž lze předpokládat celkovou dobu trestního řízení v trvání minimálně 36 měsíců. 

Vzhledem k poměrně jasné důkazní situaci, kdy se dá očekávat vydání odsuzujícího 

rozsudku, kterým bude uložen trest zákazu činnosti, pokládám za nepřípustné, aby došlo 

k potrestání obžalovaného až po více jak třech letech. Smysl takové sankce po uplynutí výše 

uvedené doby téměř postrádá smysl. Navíc považuji za absurdní, že důvody odročení 

trestního řízení, vedeném proti obžalovanému na základě jízdy pod vlivem návykové látky, 

které oddalují uložení trestu zákazu činnosti, vznikají v důsledku řízení motorového vozidla. 

Tomuto by bylo bezpochyby zadržením řidičského průkazu zabráněno.  

Je ovšem nutné poznamenat, že v konkrétním případě je délka trestního řízení rovněž 

výrazně ovlivněna průtahy na straně orgánu činných v trestním řízení (např. návrh  
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na potrestání byl podán až 16 měsíců po předmětné jízdě pod vlivem návykové látky). 

V tomto případě by pak doba zadržení řidičského průkazu přesáhla dobu, po kterou byl 

obžalovanému uložen trest zákazu činnosti (vzhledem k možnosti žádat o podmíněné 

upuštění od výkonu zbytku trestu činnosti po uplynutí poloviny doby vykonaného trestu – 

v konkrétním případě po uplynutí doby 9 měsíců). Zadržení řidičského průkazu jako institutu 

předběžné povahy tak může vzájemně fungovat pouze s rychlým trestním řízením, u kterého 

nedochází k nedůvodným průtahům na straně orgánů činných v trestním řízení.  

Jako další příklad nepřiměřené délky trestního řízení lze uvést trestní řízení vedené 

u Okresního soudu v Ústí na Labem pod sp. zn. 5 T 36/2020. V uvedené trestní věci byl 

obžalovaný dne 1. 9. 2021 nepravomocně odsouzen pro trestný čin ohrožení pod vlivem 

návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit dne 12. 2. 2020.  

Na obžalovaného byla podána obžaloba státním zástupcem až dne 7. 1. 2021. K vydání 

rozhodnutí dne 1. 9. 2021 došlo též vlivem odročení hlavního líčení, které bylo poprvé 

odročeno za účelem doplnění dokazování, podruhé ze zdravotních důvodů. Proti rozsudku 

bylo dne 14. 10. 2021 podáno odvolání, přičemž ke dni odevzdání práce dosud nebylo 

nařízeno veřejné zasedání o odvolání. Délka trestního řízení v tomto případě přesáhne dobu 

22 měsíců. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že k průtahům dochází jak ze strany orgánu činných 

v trestním řízení, tak ze strany obviněných. Přestože jsou v některých případech průtahy 

zcela důvodné, v mnohých případech je doba trestního řízení prodlužována takřka 

bezdůvodně. Zrychlení a zefektivnění činnosti orgánů činných v trestním řízení je velice 

složitým a komplexním problémem, kterému se odborná veřejnost věnuje pravidelně, 

v poslední době např. Šámal.307 V oblasti silniční dopravy by však dle mého mínění 

v mnohých případech prodlužování trestního řízení ze strany obviněných zabránilo zavedení 

fikce zadržení řidičského průkazu, kterou jsem se zabýval v předchozí podkapitole. Snahy  

o oddálení uložení trestu zákazu činnosti přitom neovlivňují pouze délku řízení u soudu 

prvního stupně, ale zahlcují i odvolací soudy. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že i po sdělení 

klientovi, kterému nebyl zadržen řidičský průkaz, že podané odvolání proti odsuzujícímu 

rozsudku odvolací soud rozhodně zamítne, klient na podání odvolání z důvodu prodloužení 

možnosti legálně řídit motorové vozidlo o další 1 až 3 měsíce trval. 

 
307 ŠÁMAL, Pavel. Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny. Trestněprávní revue, 2020, roč. 19, 

č. 2, s. 63 a násl. 
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  Závěr 

Cílem této rigorózní práce byla analýza poznatků o tématu trestné činy v silniční 

dopravě. Vzhledem ke své povaze si trestná činnost v silniční dopravě žádá značnou 

pozornost. Nejvýraznějším specifikem jsou její pachatelé. Přestože se u nich v některých 

případech můžeme setkat s recidivou, zpravidla se jedná o dosud bezúhonné osoby, které 

žijí řádným životem a nemají sklony k trestné činnosti. Řízení motorového vozidla  

je každodenní součásti života většiny dospělé populace. Denně přitom dochází k porušování 

dopravních předpisů, čímž je ohrožena bezpečnost silničního provozu. Trestní odpovědnost 

mnohdy vzniká z důvodu pouhé nepozornosti, která vede ke způsobení dopravní nehody  

se závažnými následky. Pachatelem trestných činů, které souvisejí s dopravní nehodou, 

proto může být kdokoliv z nás.  

Trestní zákoník v České republice neobsahuje pojem trestných činů v silniční 

dopravě. V minulosti se objevovaly pokusy o vytvoření samostatné hlavy, která  

by obsahovala specifickou právní úpravu těchto trestných činů. Do dnešního dne se však  

pro změnu zvláštní části trestního zákoníku nenašly dostatečné důvody. Trestnými činy 

v silniční dopravě jsou obecné trestné činy, kterých se lze dopustit i jinak než v souvislosti 

s dopravou. Právní teoretici se přitom neshodují, které trestné činy je na místě zahrnovat  

pod trestné činy v silniční dopravě.  

V první kapitole jsem proto nejprve vymezil trestné činy v silniční dopravě, kterými 

jsem se dále v práci zabýval podrobněji. Některé učebnice mezi trestné činy v silniční 

dopravě řadí i trestný čin vraždy, pojistného podvodu a opilství. Vzhledem  

k zanedbatelnému množství trestného činu vraždy a opilství v silniční dopravě, a k převážně 

majetkové povaze pojistného podvodu, není v práci těmto trestným činům věnováno více 

pozornosti. Následně jsem se zabýval zákonnými znaky trestných činů, přičemž jsem obecný 

výklad přizpůsobil tématu práce. Nejsložitějším problémem u trestných činů v silniční 

dopravě, které souvisejí s dopravní nehodou, je posouzení subjektivní stránky trestného činu. 

Proto jsem více pozornosti věnoval zavinění ve formě nedbalosti. Kritériem nedbalosti  

je zachování potřebné míry opatrnosti, ke které je osoba v rámci okolností povinna 

(objektivní hledisko) a kterou je podle svých subjektivních možností schopna dodržovat 

(subjektivní hledisko). V praxi se však subjektivní hledisko často vůbec nezkoumá. 

Ve druhé kapitole jsem se zabýval důležitými pojmy, které souvisejí s trestnou 

činností v silniční dopravě. Jednou z nejčastějších příčin vzniku trestní odpovědnosti řidiče 

motorového vozidla je zavinění silniční dopravní nehody. Jedná se o událost nepředvídanou, 
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avšak předvídatelnou, neboť při rizikové jízdě často závisí na pouhé náhodě, zda ke vzniku 

dopravní nehody dojde. Zároveň k ní musí dojít v provozu na pozemních komunikacích. 

Porušení důležité povinnosti je znakem skutkové podstaty trestných činů podle § 143 

odst. 2, § 147 odst. 2, § 148 odst. 1 a § 273 odst. 2 tr. zákoníku. Zatímco u trestného činu 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku je naplnění tohoto znaku 

nutné pro vznik trestní odpovědnosti, v ostatních případech bude mít tato skutečnost vliv 

pouze na naplnění kvalifikované skutkové podstaty. V současné době je však vlivem 

rozsáhlé judikatury obtížné hledat povinnost stanovenou dopravními předpisy, jejíž porušení 

nebude posouzeno jako porušení důležité povinnosti. 

Princip omezené důvěry se promítá do posouzení nedbalostního zavinění řidiče, 

neboť ovlivňuje vnímání silničního provozu. Podle tohoto principu se řidič může spoléhat, 

že pravidla silničního provozu nedodrží pouze on, ale i jiní účastníci silničního provozu, 

pokud z konkrétní situace nevyplývá něco jiného. Tento princip však neplatí absolutně  

a nezbavuje řidiče obezřetnosti. I nadále musí sledovat situaci v provozu a být schopen 

případně reagovat na porušení dopravních předpisů jiným účastníkem. 

Pro vznik trestní odpovědnosti za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky 

podle § 274 tr. zákoníku je nezbytné, aby koncentrace alkoholu nebo jiné návykové látky 

v krvi řidiče dosahovala takové hodnoty, která vylučuje způsobilost k bezpečnému řízení 

vozidla. Návyková látka působí na každého člověka jiným způsobem. Za účelem 

zjednodušení dokazování byly stanoveny minimální hodnoty koncentrace návykových látek, 

které zakládají tzv. absolutní nezpůsobilost. Při takové koncentraci návykové látky v krvi 

řidiče je způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo vyloučena i u nadprůměrně 

disponovaných řidičů. To však neznamená, že se řidič nemohl nacházet ve stavu vylučujícím 

způsobilost i při koncentraci návykové látky nižší, než je určená minimální hodnota. 

V takových případech se tzv. relativní nezpůsobilost musí prokázat, a to zejména na základě 

svědeckých výpovědí. Zatímco u alkoholu bylo vzhledem k jeho množství již v minulosti 

bezproblémové stanovit minimální hodnotu 1 promile, která vylučuje bezpečně řídit 

motorové vozidlo a zakládá trestní odpovědnost, u jiných návykových látek byla situace 

složitější. Až do vydání rozhodnutí Nejvyšším soudem dne 21. 10. 2020 pod sp. zn. Tpjn 

300/2000 nebyly stanoveny žádné hodnoty minimální koncentrace návykových látek, které 

by soud zavazovaly konstatovat, že se řidič v době řízení motorového vozidla nacházel  

ve stavu vylučujícím způsobilost. V minulosti proto byly i vysoké koncentrace návykové 

látky předmětem dokazování. Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu výrazně zjednodušilo 
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důkazní situaci a eliminovalo případy, kdy se obvinění na základě nedostatečného důkazního 

materiálu vyhnuli trestnímu postihu. 

Ve třetí kapitole jsem se zabýval rozborem jednotlivých skutkových podstat 

trestných činů, které mohou narušit bezpečnost silničního provozu. Kromě teoretického 

zpracování doplněného o četnou judikaturu jsem nabídl i úvahy de lege ferenda o možném 

zakotvení nové skutkové podstaty postihující ujetí z místa dopravní nehody a nebezpečnou 

jízdu. Současná právní úprava totiž neumožňuje dostatečný trestní postih těchto závažných 

jednání. Ujetí z místa dopravní nehody lze právně kvalifikovat jako trestný čin neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku pouze tehdy, vyžaduje-li 

situace poskytnutí potřebné pomoci jiné osobě. Pokud poškozený nebyl poraněn nebo 

okamžitě zemřel, je dokonání tohoto trestného činu vyloučeno. V souladu se zásadou  

in dubio pro reo musí lékař, který dorazí na místo nehody, konstatovat okamžitou smrt, 

pokud nelze prokázat opak. Navíc je ujetí od dopravní nehody často doprovázené snahou 

zakrýt stopy a ztížit či znemožnit vyšetřování dopravní nehody, čímž de facto dochází 

k maření spravedlnosti.  

Nebezpečnou jízdu, při které řidič úmyslně porušuje dopravní předpisy, ohrožuje 

bezpečnost silničního provozu, avšak nezpůsobí dopravní nehodu, lze postihnout jako 

trestný čin obecného ohrožení podle § 272 (eventuálně § 273) tr. zákoníku. Některé agresivní 

projevy nebezpečné jízdy jako vybržďování, vytlačování ze silnice aj. nelze vzhledem  

ke kvantitativní podmínce ohrožení alespoň sedmi osob v mnohých případech právně 

kvalifikovat jako trestný čin. Jedná se však bezesporu o závažné jednání, jehož kriminalizace 

by mohla vést alespoň k částečné eliminaci. 

Ve čtvrté kapitole jsem se zabýval právní úpravou trestných činů v silniční dopravě 

v Polské republice. Nesnažil jsem se přitom o vyčerpávající komparaci dvou právních 

systémů. Polsko je jednou z mála evropských zemí, která ve zvláštní části trestního 

zákoníku, konkrétně v hlavě XXI., upravuje trestné činy v dopravě. Rozbor této specifické 

právní úpravy umožnil zhodnotit, zda je zavedení samostatné hlavy, o které se v České 

republice diskutuje již celá desetiletí, potřebné a žádoucí. Při zpracování jednotlivých 

skutkových podstat trestných činů obsažených v hlavě XXI. se ukázalo, že většinu jednání 

lze podle českého trestního zákoníku efektivně postihnout v rámci obecných trestných činů. 

Není proto nutné vytvářet samostatnou hlavu, která by obsahovala specifickou právní úpravu 

trestných činů v silniční dopravě. K zohlednění zvláštností této trestné činnosti 
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postačí dostatečné propracování otázek nedbalosti a příčinného vztahu, jakož i užívání 

alternativních trestů. 

V páté kapitole jsem se věnoval aktuálním praktickým problémům trestné činnosti 

v silniční dopravě, se kterými jsem se setkal v rámci odborné praxe. Zároveň jsem se snažil 

nabídnout možná řešení v rámci úvah de lege ferenda, které by mohly současné nedostatky 

napravit. Nejprve jsem se zabýval trestem zákazu činnosti u trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, k jehož ukládání 

přistupují jednotliví soudci odlišně. Zákaz řízení motorových vozidel je přitom zejména  

pro řidiče z povolání velmi citelnou sankcí. Někteří soudci za tento trestný čin další trest 

zákazu činnosti neukládají (za současné neexistence přitěžujících okolností − způsobení 

dopravní nehody, jízda pod vlivem návykové látky, speciální recidiva, ujíždění policistům), 

zatímco jiní za stejné situace neváhají uložit trest zákazu činnosti v trvání více jak dvou let. 

Dlouhodobé tresty zákazu činnosti přitom přispívají ke speciální recidivě, která vede  

až k ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody. Dochází proto k absurdním případům, 

kdy je na jedné straně osoba, které již bylo vráceno řidičské oprávnění a žije řádným životem 

a na druhé straně osoba, která vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody a trest zákazu 

činnosti má uložený na následující 4 roky. Rozdíl mezi těmito osobami přitom může spočívat 

pouze v tom, zda soudce při prvním případu maření přistoupil k uložení trestu zákazu 

činnosti či nikoli. Dle mého názoru by bylo žádoucí, aby se k této otázce vyjádřil Nejvyšší 

soud a rozhodovací praxi sjednotil. 

S obdobně odlišnou rozhodovací praxí jsem se setkal i v případech, kdy obvinění 

z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku žádali soud  

o podmíněné zastavení trestného stíhání z důvodu čistého trestního rejstříku. Na podmíněné 

zastavení trestního stíhání není právní nárok ani při splnění zákonných podmínek. Rovněž 

neexistuje žádná metodika, která by užití postupu podle § 307 tr. řádu usměrňovala.  

Při obhajobě klientů jsem se tak setkal s odlišnými názory soudců na užití postupu podle  

§ 307 tr. řádu, ať již z hlediska koncentrace návykové látky, speciální recidivy či naplnění 

kvalifikované skutkové podstaty. Řešení spatřuji ve vydání metodického pokynu Nejvyšším 

soudem, který by stanovil, ve kterých případech by mělo býti návrhu na podmíněné zastavení 

trestního stíhání vyhověno a ve kterých by bylo užití postupu podle § 307 tr. řádu zcela 

vyloučeno. 

Dále jsem se zabýval nemožností zadržet řidičský průkaz, pokud ho řidič nemá 

fyzicky u sebe. Postačí přitom, aby prohlásil, že si řidičský průkaz zapomněl. Takový řidič 
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může až do pravomocného rozhodnutí soudu (či správního orgánu), kterým bude uložen trest 

zákazu činnosti, legálně řídit motorové vozidlo. S tím souvisí i případné průtahy v trestním 

řízení iniciované obviněným, kterému nebyl zadržen řidičský průkaz. Ve snaze o oddálení 

uložení zákazu řízení motorových vozidel obvinění podávají četné žádosti o odročení a skrze 

odvolání zatěžují soudní soustavu. Řešením by mohlo být zakotvení tzv. fikce zadržení 

řidičského průkazu. Na základě potvrzení o zadržení řidičského průkazu policistou by byla 

řidiči stanovena povinnost odevzdat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů příslušnému 

správnímu orgánu. 

I přes výše uvedenou kritiku hodnotím současnou právní úpravu jako zdařilou.  

Ve většině případů umožňuje efektivní trestní postih osob, které narušují bezpečnost 

silničního provozu. Zakotvení samostatné hlavy, která by obsahovala skutkové podstaty 

trestných činů v silniční dopravě, považuji za nadbytečné. Případné nedostatky by bylo 

možné napravit zavedením nových trestných činů, které postihují ujetí z místa dopravní 

nehody a nebezpečnou jízdu spočívající ve vybržďování, najíždění aj. Dále by bylo možné 

zavést fikci zadržení řidičského průkazu, díky čemuž by byla účinněji chráněna bezpečnost 

v silničním provozu a též odstraněna problematika průtahů v trestním řízení ze strany 

obviněných, kterým nebyl zadržen řidičský průkaz. Ke sjednocení odlišné rozhodovací 

praxe jednotlivých soudců by mohl přispět Nejvyšší soud vydáním metodiky pro užití 

postupu podle § 307 tr. řádu a dále by se mohl vyjádřit k otázce ukládání trestu u trestného 

činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a)  

tr. zákoníku. 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 1971, sp. zn. 2 Tz 85/17. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 1972, sp. zn. 3 Tz 50/72. 
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Abstrakt v českém jazyce  

Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou trestných činů v silniční dopravě 

v České republice. Jedná se o specifickou trestní činnost. Pachatelé jsou zpravidla dosud 

bezúhonné osoby, které žijí řádným životem a nemají sklony k trestné činnosti. Trestní 

odpovědnost mnohdy vzniká zaviněním dopravní nehody se závažnými následky. Řízení 

motorového vozidla je přitom každodenní součástí života většiny dospělé populace.  

Tato problematika se proto může dotknout kohokoliv z nás. Ve zvláštní části trestního 

zákoníku není vyčleněna samostatná hlava, která by obsahovala specifickou právní úpravu 

trestných činů v silniční dopravě. Jednání, které narušuje bezpečnost silničního provozu,  

je postihováno podle obecných trestných činů, kterých se lze dopustit i jinak  

než v souvislosti se silniční dopravou. 

Cílem této rigorózní práce je poskytnout čtenáři rozbor právní úpravy trestných činů 

v silniční dopravě z hlediska trestního práva hmotného, upozornit na aktuální praktické 

problémy a případně nabídnout úvahy de lege ferenda o možném řešení nedostatků současné 

právní úpravy. Toho by mělo být dosaženo analýzou právní literatury a judikatury. 

Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením 

trestných činů v silniční dopravě. Dále rozebírá zákonné znaky trestných činů.  

Více pozornosti je věnováno subjektivní stránce trestného činu, která je při posuzování 

zavinění dopravních nehod nejsložitějším problémem. Druhá kapitola se zabývá výkladem 

důležitých pojmů, které s trestnou činností v silniční dopravě úzce souvisí. 

Třetí kapitola rozebírá jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v silniční 

dopravě. Teoretické zpracování je doplněno o četnou judikaturu a poznatky z odborné praxe. 

Rovněž nabízí úvahy de lege ferenda o možném zakotvení nových trestných činů, které 

postihují ujetí od dopravní nehody a nebezpečnou jízdu. 

Čtvrtá kapitola nabízí stručný exkurz do právní úpravy trestných činů v dopravě 

v Polské republice. Polský trestní zákoník v hlavě XXI. obsahuje soustředěnou úpravu 

trestných činů v dopravě. Rozbor polské právní úpravy umožňuje zhodnotit, zda je zavedení 

samostatné hlavy do českého trestního zákoníku potřebné či zda je česká současná právní 

úprava vyhovující. 

Pátá kapitola obsahuje kritiku nedostatků současné české právní úpravy a praktické 

problémy, které z ní vyplývají. Autor vychází z vlastních poznatků a svá tvrzení opírá  

o konkrétní judikaturu, kterou následně kriticky právně analyzuje. Autor také nabízí úvahy 

de lege ferenda o možném budoucím řešení těchto nedostatků.  
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Abstrakt v anglickém jazyce  

This rigorous thesis deals with the legal regulation of road traffic offences  

in the Czech Republic. It is a specific criminal activity. The perpetrators are usually persons 

with a good repute, who live an orderly life and are not inclined to criminal activity.  

Criminal liability is often incurred by causing a traffic accident with serious consequences. 

Yet, driving a motor vehicle is an everyday part of life for most of the adult population.  

This issue can therefore affect any of us. There is no separate title in the Special Part  

of the Criminal Code which contains specific legislation on road traffic offences.  

Conduct that undermines road safety is punishable under the general offences,  

which can be committed in other than road transport-related circumstances. 

The aim of this thesis is to provide the reader with an analysis of the legal regulation 

of road traffic offences from the perspective of substantive criminal law, to highlight current 

practical problems and to offer de lege ferenda considerations on possible solutions  

to the shortcomings of the current legislation. This should be achieved by analysing legal 

literature and case law. 

The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition  

of road transport offences. It then analyses the legal features of the offences. More attention 

is paid to the subjective aspect of the offence, which is the most complex issue in assessing 

the culpability of road traffic accidents. The second chapter deals with the interpretation  

of important concepts that are closely related to road transport crime. 

The third chapter discusses the grounds of road transport offences. The theoretical 

part is supplemented by numerous case law and findings from professional practice.  

It also offers de lege ferenda considerations on the possible introduction of new criminal 

offences of hit-and-run and dangerous driving. 

The fourth chapter offers a brief excursion into the legal regulation of traffic offences 

in the Republic of Poland. The Polish Criminal Code in Title XXI contains a concentrated 

regulation of traffic offences. The analysis of the Polish legislation allows to assess  

whether the introduction of a separate title into the Czech Criminal Code is necessary  

or whether the current legislation is satisfactory. 

The fifth chapter contains a critique of the shortcomings of the current legislation  

and the practical problems arising from it. The author draws on his own knowledge and bases 

his statements on specific case law, which he then critically analyses in legal terms.  
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The author also offers de lege ferenda considerations on possible future solutions to these 

shortcomings.  

 

Název práce v anglickém jazyce: Road traffic ofences 
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