
Závěr 

V této práci jsem se zabýval trestným činem opilství, který je upravený v platném a účinném 

trestním zákoníku. Věnoval jsem se i dalšími problémům, které s tímto trestným činem 

souvisí a jsou nezbytné pro to, abychom jsme si mohli udělat ucelený přehled o dané 

problematice.  

V první věcné pasáži jsem se věnoval základním otázkám, které s trestným činem 

opilství souvisí, a nastínil jsem, která řešení zaviněné nepříčetnosti jsou možná. Je zřejmé, že 

řešení, které nabízí konstrukce trestného činu opilství, není dokonalé. Každý do úvahy 

přicházející přístup má své klady a zápory. Když se dívám na tento problém objektivně, 

vychází mi varianta „Rauschdeliktu“ jako nejlepší. Je jednoznačné, že v očích veřejnosti bude 

mírnější trestání zaviněně nepříčetných vždy velmi citlivým tématem. Společnost si žádá 

odplatu a v závažných případech (například usmrcení osoby zvlášť trýznivým způsobem 

osobou, která se přivedla zaviněně prostřednictvím návykové látky do nepříčetnosti) bude toto 

řešení vždy těžce obhajitelné před veřejností.  

Naše trestní právo je budováno na zásadě humanismu. Je však také jasné, že primárním 

úkolem trestního práva má být ochrana společnosti před škodlivým a protiprávním jednáním 

jejich členů. Podle mého, trestní právo nemá a nemusí odpovídat teoretické dokonalosti, ale 

má být plně účelné a funkční tak, aby společnost efektivně chránilo. Domnívám se, že se 

konstrukce trestného činu opilství, tomuto pojetí blíží nejvíce. Zásada odpovědnosti za 

zavinění ani v tomto řešení nenachází své dokonalé uplatnění, ale řešení jiná buď nezaručují 

ochranu společnosti vůbec, nebo jsou v závažném rozporu se zásadou odpovědnosti za 

zavinění. Je však třeba říci, že náš zákonodárce zcela zřejmě nepochopil účel trestného činu 

opilství v pojetí konstrukce jako „Rauschdeliktu“ a stanovil příliš vysokou sankci, která toto 

pojetí shazuje.  

V druhé pasáži jsem se věnoval historii úpravy trestného činu opilství na našem území. 

Je zřejmé, že současná skutková podstata trestného činu opilství navazuje na dřívější úpravu 

v trestním zákoně číslo 140/1961 Sb. 

V nejobsáhlejší části mé diplomové práce, v části třetí, jsem rozebral skutkovou 

podstatu trestného činu opilství.  



Odpověděl jsem na otázku, kterým zájmům trestný čin opilství poskytuje ochranu. 

Účelem tohoto trestného činu je chránit veřejný pořádek a obecně poskytovat ochranu 

občanskému soužití v nejširším slova smyslu. Tím, že zákonodárce zvolil příliš vysokou 

sankci, lze předpokládat, že přikládá i sekundárnímu objektu tohoto trestného činu velkou 

důležitost. Do popředí se tak dostává ochrana toho zájmu, který je ohrožován nebo porušován 

činem jinak trestným. Což ovšem zase neodpovídá pojetí trestného činu opilství jako 

„Rauschdeliktu“.  

V rámci zkoumání objektivní stránky jsem upozornil na změnu skutkové podstaty 

trestného činu opilství. Nový trestní zákoník vypustil z dřívější úpravy možnost přivedení se 

do stavu nepříčetnosti „i jinak“, než jen požitím nebo aplikací návykové látky. Tuto změnu 

hodnotím spíše negativně. Domnívám se, že možnost „i jinak“ se do skutkové podstaty 

trestného činu opilství dostala spíše omylem. Podle mého, však teorie dokázala najít i některé 

závažné situace, které by se mohly pod přivedení se do nepříčetnosti „i jinak“ subsumovat. 

Nedomnívám se, že odstranění této možnosti ze skutkové podstaty je proto správné. 

Otázku zavinění jsem rozebral ze všech možných pohledů postupně v celé mé práci. 

Zavinění ve vztahu k přivedení se do stavu nepříčetnosti a nedostatek psychického vztahu 

pachatele k činu jinak trestnému, je nejdůležitějším rozlišujícím znakem tohoto trestného 

činu. Tímto se liší trestný čin opilství od jiných trestných činů a taky od případů actio libera in 

causa. 

V úvodu jsem si také položil otázku, které kvazidelikty stojí nejčastěji za trestným 

činem opilství. Musím konstatovat, že přehled, který jsem získal, není sice vyčerpávající, ale 

z hlediska toho, že žádný podobný přehled doposud vypracován nebyl, se domnívám, že tato 

statistika přínosem je. Zjistil jsem, že nejčastějším činem jinak trestným je výtržnictví a 

potvrdilo se také to, že mezi nejpočetnější kvazidelikty patří trestné činy proti životu a zdraví. 

V části věnované trestním sankcím jsem se zaměřil na ukládání sankcí za trestný čin 

opilství. Uvedl jsem, jakým způsobem může být pachatel trestného činu opilství trestán 

mírnější trestní sazbou. Jako největším problémem úpravy trestného činu opilství v trestním 

zákoníku, se tak jeví jeho vysoká sankce. Horní hranice trestu odnětí svobody je stanovena na 

deset let. 

De lege ferenda navrhuji podstatné snížení této sankce tak, aby byl trestný čin opilství 

vždy jen přečinem. Je však také třeba říci, že když se podíváme do statistických ročenek 

kriminality vedené Ministerstvem spravedlnosti České Republiky, je zřejmé, že za trestný čin 

opilství je ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody vyšší než pět let jen zcela výjimečně. 

V poslední části jsem se věnoval problematice spojené s užíváním alkoholu, jako 

nejčastější návykové látce.  



Každá mince má dvě strany a i problematika trestání zaviněné nepříčetnosti nesmí být 

brána jednosměrně. Nadužívání alkoholu, tolerance společnosti k alkoholu a také nástup 

tvrdých drog, jsou podle mě problémem, který by měla společnost řešit primárně.  

  

 


