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Úvod 

Cílem této diplomové práce je rozbor trestného činu opilství podle platné a účinné 

právní úpravy. Poukazuje také na další problémy, které souvisejí s tímto trestným 

činem. 

V první části, v kapitole nazvané základní problematika, se pokusím představit 

trestný čin opilství v širších souvislostech. Uvedu, která možná řešení zaviněné 

nepříčetnosti existují. Dále budu zjišťovat, jaké postavení má trestný čin opilství 

mezi ostatními trestnými činy. 

V druhé části se věnuji historickému vývoji úpravy trestného činu opilství na 

našem území. Je zajímavé vidět, jak se postupem času měnil obsah tohoto trestného 

činu, jak různé úpravy na sebe navazovaly a vzájemně se ovlivňovaly. Bez znalosti 

historických souvislostí by byl jen těžko představitelný nějaký širší nadhled. Vůbec 

celé pochopení tohoto trestného činu a důvody, které zákonodárce vedly k takové 

úpravě, by byly jen těžko pochopitelné. 

Na první pohled se může zdát, že téma mé diplomové práce je příliš úzké. Je 

pravdou, že trestnému činu opilství je v trestním zákoníku věnován „pouze“ jeden 

paragraf. V třetí části se však věnuji skutkové podstatě tohoto trestného činu, jak 

bude dále uvedeno, trestný čin opilství je v mnoha věcech specifický a teoreticky 

velmi zajímavý. V rámci třetí části se nejprve zabývám tím, jaké zájmy jsou vlastně 

tímto trestným činem chráněny. Následuje rozbor objektivní stránky. Zde se zaměřím 

na vymezení pojmu návyková látka a na možnosti přivedení se do stavu 

nepříčetnosti. Část mé práce bude věnována i velmi důležité otázce zavinění. 

Pokusím se odpovědět na otázku, zda pojetí trestného činu opilství, tak jak ho zná 

náš trestní zákoník, není v rozporu se zásadou odpovědnosti za zavinění. V rámci 

třetí části se budu věnovat také kvazideliktu. Budu se snažit odpovědět na otázku, 

které kvazidelikty stojí nejčastěji za trestným činem opilství. 

Dále se budu v této práci věnovat vývojovým stádiím, účastenství a 

spolupachatelství při trestném činu opilství. A zda jsou vůbec tyto formy při trestném 

činu opilství možné. 

Nastíním problematiku actio libera in causa a samostatně se budu věnovat také 

problematice sankcí a i některým procesněprávním otázkám. V rámci všech částí se 

vždy snažím upozornit na změny, které přinesl zákon číslo 40/2009 Sb., trestní  
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zákoník, v platném znění (dále jen trestní zákoník). Je pravdou, že změny ve 

skutkové podstatě trestného činu opilství nejsou nijak velké, určitě však stojí za 

upozornění. 

 V poslední části se věnuji problematice alkoholu jako návykové látce. 

Alkohol je pořád ještě nejčastější návykovou látkou, prostřednictvím které se 

pachatelé trestného činu opilství přivádějí zaviněně do stavu nepříčetnosti. 

 Práce je samozřejmě zakončena závěrem. Obsahuje také shrnutí v anglickém 

jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Základní problematika 

Trestný čin opilství je svou konstrukcí velmi specifickým trestným činem. Je třeba 

říci, že trestný čin opilství, jako zvláštní skutková podstata, je jen jedním z možných 

řešení trestní odpovědnosti za čin, spáchaný ve stavu zaviněné nepříčetnosti. 

 Řešení této složité problematiky je pro trestní právo velmi citlivou oblastí. 

Jedná se tu o jednu z nejdůležitějších zásad trestního práva, a to o zásadu 

odpovědnosti za zavinění. Řešení není nikterak jednoduché a jednoznačné a 

zákonodárce může zvolit některou z více variant, které se nabízejí. Solnař5 uvádí, že 

v zásadě jsou možná tato tři řešení: 

 

1) Na pachatele, který se přivede do nepříčetnosti zaviněně vlivem návykové 

látky, nahlížet jako na trestně neodpovědného. To znamená, že zaviněnou 

nepříčetnost lze považovat jako důvod, který vylučuje trestní odpovědnost. 

Toto krajní řešení však neposkytuje dostatečnou ochranu společnosti a jejich 

zájmů. Na druhou stranu, však toto řešení nejvíce odpovídá zásadě 

odpovědnosti za zavinění a je s touto zásadou trestního práva nejvíce 

v souladu. Z důvodu společenských a politických se toto řešení v právních 

řádech téměř nevyskytuje. Společnost si žádá náležité potrestání osoby, která 

jedná v zaviněné nepříčetnosti, protože takové jednání může být velmi 

závažné. 

2) Opačným řešením je nahlížení na pachatele, který se přivedl zaviněně do 

stavu nepříčetnosti vlivem návykové látky a v něm se dopustil už 

v nepříčetnosti závadného jednání, pro které bude plně trestně odpovědný. 

Toto krajní řešení se však zcela vymyká zásadě odpovědnosti za zavinění a 

v moderním trestním právu by nemělo mít místo. 

3) Zlatou střední cestou je pak řešení, které stojí někde uprostřed mezi výše 

uvedenými. Je to vytvoření zvláštní skutkové podstaty trestného činu. Touto 

cestou se vydal náš zákonodárce a v trestním zákoníku zakotvil ve zvláštní 

části skutkovou podstatu trestného činu opilství. Kritici „Rauschdeliktu“, 

vytýkají i tomuto řešení rozpor se zásadou odpovědnosti za zavinění. 

                                                 
5 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, podstatně přepracované a 
doplněné vydání. Praha, 2003, Orac. s. 245. 
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Dolenský6 jim dává za pravdu, ale jen pokud jde o otázku trestu. Zaviněním 

se budu dále zabývat v dalších částech mé práce. 

 

Domnívám se, že v jistém smyslu lze mluvit ještě o dalším řešení této 

problematiky. Je to trestání osob už za pouhé zaviněné přivedení se do nepříčetného 

stavu. V případě, že se osoba zaviněně přivede do nepříčetnosti, řekněme vlivem 

návykové látky, dopustí se tím trestného činu. Nemyslím zde případy států, kde je 

například zavedena prohibice a trestá se zde vlastně porušení onoho zákazu. Ale 

poukazuji na úpravu, která se blíží pojetí trestného činu opilství tak, jak jej upravuje 

náš trestní zákoník. Tedy jedná se o trestný čin abstraktně ohrožovací.  

 V případě České Republiky by však taková úprava byla jen těžko myslitelná.  

Naše společnost se vyznačuje velkou tolerancí k alkoholu a jeho konzumaci. 

Konzumace alkoholu, a to i mládeží, je vcelku přijímána bez nějakých velkých 

emocí. Zařazení takového trestného činu do trestního zákoníku by bylo jen těžko 

možné. Domnívám se, že trestný čin opilství, tak jak je v současnosti v českém právu 

upraven, odráží přesně smýšlení naší společnosti. V případě konzumace alkoholu je 

to více než zřejmé. Do doby, než se „něco stane“, je popíjení alkoholu celkem 

v pořádku.  

Trestný čin opilství má stejný průběh. Osoba, která se postupně opíjením 

přivede až k nepříčetnosti, je stále beztrestná, a to až do okamžiku, kdy se dopustí 

činu jinak trestného. Tímto se splní podmínky skutkové podstaty trestného činu 

opilství. V takovém případě může být pachatel odsouzen až k deseti letům vězení.  

Je potom otázkou, zda zákonodárce trestá v duchu pojetí trestného činu 

opilství, jako abstraktně ohrožovacího trestného činu, pouze zaviněné se přivedení do 

stavu nepříčetnosti, nebo trestá následek, který osoba v tomto stavu nezaviněně 

způsobí. Vzhledem k výši sankce se jeví varianta druhá jako v celku reálná.7 Touto 

problematikou se budu zabývat v jiné části mé práce. 

Trestný čin opilství je v našem právu výjimečný zejména tím, že nesměřuje 

k potrestání pachatele za čin (jinak) trestný, jehož se dopustil, ale za to, že se požitím 

návykové látky (nikoliv jen alkoholu, jak by mohl název zavádět) přivedl do stavu 

nepříčetnosti a v tomto stavu daný čin spáchal. 
                                                 
6 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 36-37. 
7JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009. s. 797. 
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 Jeho výjimečnost spočívá také v tom, že směřuje k potrestání pachatelů, 

v době spáchání činu jinak trestného, nepříčetných, čímž vybočuje z obecné zásady, 

že osoba, která se dopustí činu, který má jinak všechny znaky činu trestného, je právě 

pro nepříčetnost beztrestná. 

Trestný čin opilství, jako tzv. „Rauschdelikt“, je však co do počtu spáchaných 

trestných činů na našem území spíše okrajovým trestným činem.8 Ročně je 

odsouzeno v České Republice za tento trestný čin asi sto lidí.9 

Je zajímavé, jak uvádí Říha10, že v sousedním Německu, je při téměř stejné 

spotřebě alkoholu a jiných návykových látek podobný trestný čin, činem skoro 

nejčastějším. 

Je však třeba říci, že dominantní postavení alkoholu, jako návykové látky, která 

stojí za nepříčetností při spáchání trestného činu opilství, se pomalu oslabuje, a to ve 

prospěch jiných návykových látek, například tvrdých drog. 

Co se týká názvu trestného činu opilství. Jsou mu vytýkány mnohé nedostatky. 

První z vytýkaných problémů je ten, že pojem opilství byl v původním znění 

dřívějšího trestního zákona číslo 140/1961 Sb. použitý pro označení skutkové 

podstaty trestného činu v § 201, která vymezovala zcela odlišný trestný čin, než je 

trestný čin opilství dnes.11 Domnívám se, že v rámci časového odstupu už tento 

problém nebude aktuální. 

                                                 
8ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2006, č. svazku 4. 
9Ze statistik Ministerstva spravedlnosti ČR, dostupných na jeho internetových stránkách 
(www.justice.cz), vyplývá, že v roce 1998 bylo u nás spácháno celkem 78424 trestných činů, z nichž 
pouze 102 bylo spácháno dle § 201a trestního zákona, to činí po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 
0,13%. Pro přehlednost připojuji tabulku s údaji i za další dostupné roky. Trestný čin opilství podle § 
201a v trestním zákoně. č. 140/1961 Sb. 
 

Rok Počet TČ celkem Počet TČ dle § 201a Vyjádření % zastoupení TČ dle 
§201a na celkové kriminalitě 

1998 78424 102 0,13 
1999 84875 103 0,12 
2000 86031 128 0,15 
2001 82503 142 0,16 
2002 86448 130 0,15 
2003 87180 94 0,11 
2004 89354 94 0,11 
2005 87578 101 0,12 

 
 
10 ŘÍHA, J. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. svazku 4. s. 38. 
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„Závažnější nedostatek názvu trestného činu opilství je však ten, že 

neodpovídá jeho obsahu. Nepříčetnost nemusí být přivedena pouze vlivem alkoholu, 

ale i vlivem jiných návykových látek. Obsahu ustanovení by daleko spíše vyhovoval 

název „porušení chráněného zájmu v nepříčetnosti pod vlivem návykové látky“, nebo 

jiný obdobný název, který by lépe vystihoval obsah ustanovení.“12 Další autoři 

navrhují i jiné možné názvy, například „opojení.“13 

Je třeba dodat, že zákonodárce v novém trestním zákoníku nevyslyšel volání 

teorie po změně názvu a pod § 360 Tr.zák. je upraven trestný čin opilství. 

 Trestní zákoník dělí trestné činy na přečiny a zločiny. Jedná se o tzv. bipartici 

trestných činů.14 

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž 

trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

Zločiny jsou potom všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona 

přečiny. Trestní zákoník dále vymezuje z kategorie zločinů zločiny zvlášť závažné a 

definuje je jako ty úmyslné trestné činy, na něž zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

 Když se podíváme na skutkovou podstatu trestného činu opilství, zjistíme, že 

trestný čin opilství může být přečinem, zločinem a dokonce i zvlášť závažným 

zločinem, a to v závislosti na povaze činu jinak trestného. O jakou kategorii trestných 

činů se jedná, zjistíme až v konkrétním případě, po posouzení kvazideliktu. Této 

problematice se budu dále věnovat v souvislosti s trestní sankcí. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
11 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 26, 27. 
12 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 26, 27. 
13 ŘÍHA, J. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. svazku 4. s. 32. 
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2. Historický vývoj trestného činu opilství na našem území 

Dříve, než přistoupím k podrobnému rozboru skutkové podstaty trestného činu 

opilství, podle platného trestního zákoníku účinného od 1.1 2010, se ve stručnosti 

ohlédnu do historie a nastíním vývoj úpravy tohoto trestného činu na našem území.  

 

Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích. Zákon č. 117/1852 Říšské 

sb. 

Dne 28. října 1918 vznikl samostatný stát československý a tím se zároveň 

objevila otázka, jaké právo bude na území nově vzniklého státu platit. Zákon číslo 

11/1918 Sb. zákonů a nařízení, přijatý Národním výborem československým dne 28. 

října 1918, dal na tuto otázku jasnou odpověď, a to svým článkem druhým, ve 

kterém stanoví že: „Veškeré dosavadní zemské zákony a nařízení zůstávají prozatím 

v platnosti“. V úvodu této normy je vyjádřeno i její hlavní poslání: „Aby zachována 

byla souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky a 

upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu…“15  

Trestní právo hmotné po vzniku Československa, upravoval zákon, který byl 

přijatý ještě za dob Rakouského císařství a s některými změnami byl účinný až do 

roku 1950. 

Recipován byl trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích, uvedený 

patentem č. 117 roku 1852. Tento zákon vycházel z koncepce tzv. „Rauschdeliktu“, 

když ve svém § 523 upravoval opilství, jako případ odpovědnosti za nezaviněný 

následek trestaný jako přestupek. Zločiny spáchané v tzv. nahodilém (nezaviněném) 

opilství se tak měly trestat jako přestupek.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15LANGER, P. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. svazku 2. s. 55. 
16CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha:Příručka ministerstva 
spravedlnosti ČR, svazek 55. s. 33. 
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§ 523 Opilství. Trest 

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

který by se mu krom opilství přičítal za zločin (§ 236). Trestem na to jest vězení od 

jednoho až do tří měsíců. Věděl-li opilý ze zkušenosti, že v opilství podroben jest 

prudkým hnutím mysli, má býti vězení zostřeno, ale při těžších zlých skutcích uznati 

se má na tuhé vězení až do šesti měsíců.“ 

 

V § 524 je pak upraven přestupek tzv. zastaralého opilství, který byl jakousi 

obdobou dnešního trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky17. Dopadal na 

řemeslníky a nádeníky, kteří pracovali na střechách a lešeních, nebo kteří vykonávali 

práci, kde bylo nebezpečí spojené s ohněm. 

 

§ 524 Zastaralé opilství. Trest 

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

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

bezpečí ohně, jakož i takové osoby služebné, jichž nebedlivostí oheň snadno může 

povstati, vězením od jednoho až do osmi dnů, opakuje-li se to, až i do jednoho měsíce 

a podle okolností i také zostřeným vězením. Trest pro zastaralé opilství ukládá se 

sice, když bylo veřejné a vrchnost se tudy o něm doví, z povinnosti úřadu, krom toho 

však jen tehdá, když mistři nebo pánové služební sobě na to u úřadu stěžují.“ 

 

Úprava v trestním zákoně číslo 86/1950 Sb. 

Zákon č. 86/1950 Sb. nařízení, na kterém se usneslo Národní shromáždění 

Republiky Československé dne 12. července 1950, nahradil předchozí dlouho 

sloužící rakouský trestní zákon a to s účinností od 1. srpna 1950. Tento trestní zákon 

vychází taktéž z koncepce tzv. „Rauschdeliktu“ a to úpravou trestného činu opilství v 

§ 186. Na § 186 dále navazoval § 187. 

 

  

 

 

                                                 
17 LANGER, P. Trestný čin opilství, (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. svazku  2. s. 55. 
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§ 186 Opilství 

„Kdo se požitím alkoholického nápoje nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, 

do stavu nepříčetnosti, ve kterém spáchá trestný čin, bude potrestán odnětím svobody 

až na 5 let; jestliže však spáchá trestný čin, na který zákon stanoví mírnější trest, 

bude potrestán tímto trestem mírnějším.“ 

 

§ 187  

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

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

opilost zvyšuje, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. 

 (2) „Stejně bude potrestán, kdo požije alkoholické nápoje za takových 

okolností, že by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí, nebo způsobit značnou škodu na 

majetku.“ 

 

Případy, kdy se pachatel opil, a to třeba jen z nedbalosti, ač je v opilosti 

náchylný k výtržnostem, upravoval právě § 187. V tomto případě bylo trestné, za 

splnění daných podmínek, už pouhé opití. Trestné byly také případy, kdy pachatel 

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

zvyšuje. Druhý odstavec tohoto paragrafu pak postihoval toho, kdo požije 

alkoholické nápoje za takových okolností, že by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí, 

nebo způsobit značnou škodu na majetku. K tomu uváděl komentář, že výtržností je 

třeba rozumět vyšší stupeň nepřístojnosti, záležející zpravidla v hlučném jednání 

rušícím klid občanů, např. v povykování, hádkách nebo rušení nočního klidu. Opitím 

jiné osoby nebo zvyšováním její opilosti je např. vnucování opojného nápoje, 

vybízení k jeho pití nebo i lest.18 

 

Zákon číslo 140/1961 Sb., trestní zákon. 

Trestní zákon z roku 1950 neměl dlouhého trvání a s účinností od 1.1 1962 ho 

nahradil nový trestní zákon číslo 140/1961 Sb., který se změnami platil na našem 

území téměř padesát let. 

                                                 
18 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha:Příručka ministerstva 
spravedlnosti ČR, svazek 55. s. 33. 
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Nová právní úprava přinesla do problematiky trestání nepříčetných osob 

závažné změny. V § 12 odst. 2 byla stanovena výjimka z nepříčetnosti a to tak, že 

přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti zaviněně, požitím alkoholického nápoje 

nebo omamného prostředku, byl plně trestně odpovědný. Tato úprava se tedy zcela 

příčila jedné ze základních zásad trestního práva, a to odpovědnosti za zavinění.19 

„Došlo k podstatné změně v právní úpravě, která byla způsobena převzetím 

úpravy sovětské. Stalo se tak celkem nečekaně bez jakýchkoliv předběžných diskusí, 

ačkoliv jinak bylo o kodifikaci r. 1961 diskutováno poměrně obsáhle jak v teorii, tak 

v praxi. Do trestního zákona byla zavedena plná odpovědnost za to, co se v naší 

teorii nazývá kvazidelikt.“20 

Nedostatek diskuse před účinností tohoto zákona, byl na druhou stranu 

vyvážen následnou diskusí, nebo přesněji hlasitou kritikou. Vedle případů actio 

libera in causa, byl tak pachatel trestně odpovědný za trestný čin i tehdy, když byl 

nepříčetný a do tohoto stavu se dostal byť i z nedbalosti sám, tedy zaviněně. V tomto 

případě byl pachatel trestně odpovědný plně za trestný čin, který spáchal 

v nepříčetnosti, se všemi důsledky s tím spojenými. Kriticky se k tomuto pojetí 

vyjadřoval zejména Solnař.21 

Novelou číslo 175/1990 Sb. byl v § 12 odst. 2. nahrazen výraz: „požitím 

alkoholického nápoje nebo omamného prostředku“, výrazem mnohem přesnějším: 

„vlivem návykové látky“. Tato změna souvisela se zavedením pojmu „návyková 

látka“ do trestního zákona.22 

 Zásadní obrat přišel s novelou číslo 557/1991 Sb. účinnou od 1.1 1992. Z § 

12 byl odstraněn odstavec druhý. To znamená, že pachatel, který se byť i 

z nedbalosti přivedl do nepříčetnosti návykovou látkou, nebyl brán jako plně trestně 

odpovědný za trestný čin, kterého se v tomto stavu dopustil. Do trestního zákona 

byla však vložena nová skutková podstata trestného činu, která znamenala určitý 

návrat do stavu, který na našem území platil do roku 1961. Jednalo se o skutkovou 

podstatu trestného činu opilství v § 201a.  

                                                 
19 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, č. 7-8. s. 43 
20 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha:Příručka ministerstva 
spravedlnosti ČR, svazek 55. s. 34 
21 SOLNAŘ, V.:Kodifikace trestního práva z roku 1961 z hlediska záruk zákonnosti, in Sborník Stát a 
právo, s. 106  a  následující. 
22 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007. č. 7-8. s. 43-44 
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Byl to návrat ke koncepci tzv. „Rauschdeliktu.“  

Pachatel, který se zaviněně přivedl vlivem návykové látky do stavu 

nepříčetnosti a v tomto stavu se pak dopustil jednání, které má jinak znaky trestného 

činu, byl trestně odpovědný právě za trestný čin opilství. Zavinění tu směřovalo 

pouze k přivedení se do stavu nepříčetnosti, úmyslné zavinění, které směřovalo 

k činu jinak trestnému, bylo upraveno ve druhém odstavci. Odstavec druhý § 201a 

tedy upravoval actio libera in causa dolózní, ke kterému po kritice teorie byla přidána 

novelou číslo 290/1993 Sb. účinné od 1.1 1994 i úprava actio libera in causa 

kulpózní.23 

 Od 1.1 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník číslo 40/ 2009 Sb., trestní 

zákoník, kterému se budu důkladně věnovat v následující části mé práce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
23 ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007. č. 7-8. s. 44 
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3. Skutková podstata trestného činu opilství 

V předchozí kapitole jsem stručně nastínil historický vývoj trestného činu opilství na 

našem území. V této kapitole se budu podrobněji věnovat znění aktuálně platnému a 

účinnému. 

Skutková podstata trestného činu opilství doznala oproti úpravě v minulém 

zákoně některých dílčích změn, o kterých se zmíním později, při rozboru 

jednotlivých znaků skutkové podstaty. 

Systematicky se trestný čin opilství nachází ve zvláštní části trestního 

zákoníku, v hlavě desáté, dílu šestém pod § 360, který je členěn na dva odstavce. V 

prvém odstavci je samotná úprava trestného činu opilství, druhý odstavec potom řeší 

případy actio libera in causa jak dolosní, tak kulpózní. 

Podle § 13 Tr.zák. je trestným činem protiprávný čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Pojmové 

znaky trestného činu podle platné právní úpravy tak tvoří:24 

                                             

          1. Protiprávnost 

          2. Typové znaky trestného činu 

          3. Obecné znaky uvedené v zákoně 

 

Typové znaky trestného činu, jako znaky skutkové podstaty, charakterizují 

objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku trestného činu.25 

„Skutková podstata trestného činu je jedním z formálních znaků trestného činu. 

Jde o právní formu vyjadřující typové znaky trestného činu uvedené v trestním 

zákoně. Výběr znaků skutkové podstaty provádí zákonodárce na základě poznání, že 

ve společnosti se vyskytují určitá typická, pro společnost zvlášť nebezpečná, zvlášť 

škodlivá jednání, proti nimž je třeba společnost chránit pohrůžkou trestu, ukládáním 

a výkonem trestů a ochrannými opatřeními, že dosavadní právní úprava neumožňuje 

účinný postih takových činů a že materiálně se jedná o činy, na které nestačí 

prostředky jiných, mimotrestních právních odvětví.“26 

                                                 
24 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné:obecná část; zvláštní část. Praha:Leges, 2009. s. 119 
25 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné:obecná část; zvláštní část. Praha:Leges, 2009. s. 119 
26 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné:obecná část; zvláštní část. Praha:Leges, 2009. s. 142 
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Zákonodárce formuloval v § 360 skutkovou podstatu  trestného činu opilství 

v novém trestním zákoníku následovně:  

 

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

stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím 

svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon 

stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.“ 

 

Druhý odstavec § 360 pak upravuje případy, kdy se ustanovení o trestném činu 

opilství nebo ustanovení § 26 Tr.zák. o nepříčetnosti neužije. 

 

(3) „Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do 

stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin 

z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“ 

 

3.1. Objekt 

„Objektem trestného činu se rozumí právní hodnoty a zájmy, na jejichž zachování 

má společnost zvláštní zájem, takže jim stát poskytuje trestněprávní ochranu. Jedná 

se o abstraktní duchovní hodnoty společenského řádu, které jsou předmětem ochrany 

v trestním právu.“27 

Podle stupně obecnosti rozlišujeme objekt obecný, druhový a individuální. 

Obecným objektem se rozumí všechny právní hodnoty a zájmy chráněné trestním 

právem v jejich souhrnu. Druhový objekt je pak základem systematiky zvláštní části 

trestního práva. Individuálním objektem je ta konkrétní právní hodnota nebo zájem, k 

jehož ochraně slouží jednotlivá ustanovení zvláštní části o určitém trestném činu. 

Individuální objekt je tak obligatorním znakem skutkové podstaty každého trestného 

činu.28  Hlava desátá trestního zákoníku, zahrnuje trestné činy proti pořádku ve 

věcech veřejných, díl šestý, ve kterém se nachází i trestný čin opilství, pak 

koncentruje trestné činy, které mají jako svůj druhový objekt jiné rušení veřejného  

                                                 
27 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a.s., 2007. s. 149 
28 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a.s., 2007. s. 150 
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pořádku. Do stejného dílu spolu s opilstvím pak zákonodárce zahrnul i trestné činy 

šíření poplašné zprávy, výtržnictví a hanobení lidských ostatků. 

 „Objektem trestného činu opilství tak je veřejný pořádek a ochrana 

společnosti před nebezpečím plynoucím z opojení osob, neboť nebezpečnost 

takového stavu je dána jeho nevypočitatelností a neovladatelností.“29 Veřejným 

pořádkem se rozumí soubor zákonem chráněných zájmů zvláštního zřetele. 

Díl šestý, hlavy desáté trestního zákoníku, tak zahrnuje skutkové podstaty, 

které zákonodárce upravil proto, aby chránily společnost před rušením veřejného 

pořádku. K tomuto rušení dochází jednáním, spočívajícím v šíření poplašné zprávy, 

výtržnictvím, vandalismem a u trestného činu opilství je to pak jednoznačná a 

nesporná zkušenost, že osoba, která se oddává návykovým látkám a požitím nebo 

aplikací návykových látek se uvede v nepříčetnost, je v tomto stavu pro společnost 

nebezpečná, a to právě svým nepředpokládaným jednáním.30 

Skutková podstata trestného činu opilství pak v rámci ekonomie trestní represe 

stanovuje objektivní podmínku trestnosti. „Můžeme tady mluvit o uvedení se do 

nebezpečného stavu s tím, že trestní odpovědnost je z důvodu kriminálně politických 

omezena jen na případy, kdy se toto nebezpečí přemění v poruchu. Jedná se o 

kvazidelikt, tedy čin jinak trestný, který musí osoba, která se dostala zaviněně do 

stavu nepříčetnosti, spáchat. Jen v takovém případě může být odpovědná za trestný 

čin opilství. Jedná se o podobnou situaci, jako je tomu u většiny nedbalostních 

trestných činů, kde se nestíhá samotné porušení určité povinnosti, ale jen takové, 

které vedlo k výsledku významnému z hlediska porušení zájmů společnosti.“31 

Sekundárním objektem trestného činu opilství je pak ten konkrétní zájem, který 

byl porušen nebo ohrožen jednáním pachatele provedeným ve stavu nepříčetnosti.  

 

3.2. Objektivní stránka 

Objektivní stránka trestného činu je charakterizována způsobem spáchání trestného 

činu a jeho následky. Objektivní stránka zahrnuje především tyto znaky: 

 a) jednání 

                                                 
29 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku. 4. 
30 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku. 4. 
31 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 28. 
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 b) následek 

 c) příčinný vztah mezi jednáním a následkem 

 

Znakem objektivní stránky některých trestných činů může být například místo 

jednání, čas jednání a další.32 Tyto fakultativní znaky se však skutkové podstaty 

trestného činu opilství netýkají. Význam však mají pro kvazidelikt. 

 

„Jednání ve smyslu trestního práva chápeme jako projev vůle pachatele ve 

vnějším světě jako vědomé činnosti člověka, zaměřené na dosažení určitého cíle, 

záměru.“33 

Vůle jako vnitřní, psychická složka jednání určuje pohyb nebo zdržení se 

pohybu.34 

Jednáním je proto konání a podle podmínek § 112 Tr.zák. i opomenutí 

takového konání. Jednáním u trestného činu opilství, tedy první fáze požadovaného 

jednání (viz dále), pak bude převážně konání. 

 Jednání u trestného činu opilství spočívá v tom, že se pachatel přivede požitím 

nebo aplikací návykové látky do stavu nepříčetnosti. V tomto stavu se poté musí 

dopustit kvazideliktu. Z tohoto pohledu můžeme říci, že objektivní stránka skutkové 

podstaty trestného činu opilství má dvoje jednání. 

Prvním z nich, se pachatel uvede zaviněně do stavu nepříčetnosti. Příčetnost 

jako obecný znak trestného činu v zákoníku definována není. V § 26 Tr.zák. však 

zákonodárce pomocí vymezení nepříčetnosti uvádí důvody vylučující trestní 

odpovědnost, a to tak, že: ten kdo pro duševní poruchu (§ 123 Tr.zák.) v době 

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

tento čin trestně odpovědný.   

Avšak přivedení se pouze do stavu zmenšené příčetnosti nestačí. Nejvyšší soud 

České Republiky k tomu ve svém rozhodnutí sp. zn. 11 To 73/92 ze dne 4. června 

1992 uvádí, že „o trestném činu opilství podle § 360 Tr.zák. je možné uvažovat jen u 

                                                 
32 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a.s., 2007. s. 160. 
33 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a.s., 2007. S. 160. 
34 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI,   
a.s., 2007. 160. 
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u pachatele, který jedná poté, co se požitím nebo aplikací návykové látky zaviněně 

přivede do stavu nepříčetnosti. Pachatel, u něhož byla v době činu alespoň jedna ze 

složek jednání rozpoznávací nebo ovládací pouze výrazněji snížena, považuje se jen 

za zmenšeně příčetného, což je stav, který neumožňuje aplikovat ani ustanovení § 26 

Tr.zák., ani § 360 Tr.zák. Aby se mohlo uvažovat o aplikaci ustanovení § 360 Tr.zák., 

musí být v době činu alespoň jedna z uvedených složek, v důsledku požití či aplikací 

návykové látky prakticky vymizelá. 

Jsou-li pochybnosti o tom, zda tu byl stav nepříčetnosti nebo stav zmenšené 

příčetnosti (§ 27 Tr.zák.), uplatní se zásada in dubio pro reo. Ve zkoumání toho, co je 

pro pachatele příznivější, lze uvažovat tak, že bez dalšího je pro pachatele příznivější 

varianta zaviněné nepříčetnosti, protože pachatel zmenšeně příčetný, bude odpovídat 

podle obecných zásad. Nemůže se zde uplatnit ani ustanovení o ukládání trestu podle 

§ 40 Tr.zák a ustanovení o upuštění od potrestání podle § 47 Tr.zák.35 

Například pachatel, který se dopustil v silné opilosti vraždy, a jsou zde 

pochybnosti o tom, zda byl v době činu zmenšeně příčetný nebo nepříčetný, je jistě 

příznivější varianta zaviněné nepříčetnosti a trestný čin opilství podle § 360 Tr.zák., 

než aby na něho bylo nahlíženo jako na zmenšeně příčetného s tím, že odpovídá plně 

podle obecných zásad za trestný čin vraždy podle § 140 Tr.zák. V pochybnostech, 

jestli tu byla v době činu příčetnost či nepříčetnost, se uplatní zásada in dubio pro reo 

taktéž. Je třeba říci, že zásada in dubio pro reo se uplatní také tehdy, když se bude 

zkoumat, jakého činu jinak trestného se pachatel dopustil. Nezbytným předpokladem 

kvalifikace jednání, které je popsané ve skutkové podstatě trestného činu opilství, je 

tedy existence stavu nepříčetnosti.  

Otázka nepříčetnosti je otázkou právní.36To znamená, že závěr o příčetnosti 

pachatele je závěrem, který soud činí na základě skutečností vyplývajících 

z provedených důkazů, zejména odborných závěrů znalců, k nimž dospěli v rámci 

znaleckého zkoumání.37 

                                                 
35 LANGER, P. Trestný čin opilství (1. část ) Bulletin advokacie, 2005, č. svazku 2, s. 57. 
36 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR, sp. zn. 11 Tz 21/78, ze dne 7. června 1978. „Otázka 
nepříčetnosti je otázka právní; její posouzení náleží orgánům činným v trestním řízení na základě 
skutečností vyplývajících z provedených důkazů. Povaha této otázky vyžaduje, aby její posouzení 
bylo založeno na odborných znalostech z oboru psychiatrie. Znalecký důkaz z tohoto oboru je však 
jen jedním z podkladů pro vytvoření soudcovského přesvědčení o otázce příčetnosti a musí být 
hodnocen v souvislosti se všemi ostatními zjištěnými skutečnostmi z tohoto hlediska relevantními.“ 
37 Usnesení Nejvyššího soudu České Republiky, sp. zn. 3, Tdo 407/2003, ze dne 29. dubna 2003.  
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Nepříčetnost jako jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu opilství, 

musí být zjištěna na základě psychiatrického znaleckého posudku.38 Znalecký důkaz 

je však jen jedním z podkladů pro vytvoření soudcovského přesvědčení o otázce 

příčetnosti a musí být hodnocen v souvislosti se všemi ostatními z toho hlediska 

relevantními skutečnostmi.  

Soud nezjišťuje příčetnost pachatele jako takovou, ale vždy jen příčetnost ve 

vztahu k určitému činu.39 

Jednání spočívá v tom, že se osoba přivede zaviněně do stavu nepříčetnosti, a 

to požitím nebo aplikací návykové látky. 

Pojem návyková látka vykládá trestní zákoník ve svém § 130. Návykovou 

látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé 

nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací 

schopnosti nebo sociální chování. K pojmu „ostatní látky“ se vyjádřil ve svém 

usnesení Nejvyšší soud České Republiky sp. zn. 3 TDo 705/2005 ze dne 29. června 

2005.  

Pojem návyková látka obsažený ve skutkové podstatě trestného činu opilství je 

v několika směrech kritizován. Předně je to už samotné pojmenování návyková látka, 

tedy látka, která způsobuje návyk. Ovšem znakem všech těchto látek není vyvolání 

návyku. Klíčová je tu jejich vlastnost a jejich schopnost nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka, nebo jeho ovládací, či rozpoznávací schopnosti.40 

Druhý problém se týká toho, že návyková látka je v rámci právního řádu 

definována v několika zákonech a je definována různě. Například v zákoně číslo 

167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění, je definice návykové látky užší než v trestním zákoníku. 

Jednání pachatele spočívá v přivedení se do stavu nepříčetnosti požitím nebo 

aplikací návykové látky. 

„Rozumí se tím jakýkoliv způsob, kterým návykovou látku pachatel vpraví do 

organismu tak, aby došlo k jejímu účinku“:41 

 

                                                 
38 Usnesení Nejvyššího soudu České Republiky, sp. zn. 3, Tdo 407/2003, ze dne 29. dubna 2003. 
39 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR, sp. zn. 11 Tz 21/78, ze dne 7. června 1978. 
40 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 27. 
41 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
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1) Požitím návykové látky se rozumí příjem návykové látky ústně. Například 

vypitím alkoholického nápoje, polknutím léků nebo třeba i polykání šťáv při 

žvýkání, například listů koky. 

 

2) Aplikací návykové látky se rozumí jakýkoliv jiný způsob příjmu návykové 

látky do těla. Zejména čichání (toluen), injekční podávání (například 

pervitin, morfin), šňupání (například kokain), kouření (například marihuana, 

hašiš), působení přes pokožku (například formou obkladu nebo koupele), 

pomocí análních čípků atd. 

 

Na tomto místě bych rád upozornil na změnu ve znění skutkové podstaty 

trestného činu opilství v novém trestním zákoníku. Předchozí úprava totiž upravovala 

mimo možností přivedení se do stavu nepříčetnosti, které jsou popsané výše, ještě 

možnost „nebo jinak“. Tento pojem byl hned od počátku velmi diskutován (soudy se 

výkladem tohoto pojmu nezabývaly). Objevily se dva názory na zařazení tohoto 

pojmu do skutkové podstaty trestného činu opilství. A to: 

 

1) Jedná se o pochybení zákonodárce. Legislativní omyl, který spočívá v tom,   

že zákonodárce při vytváření skutkové podstaty trestného činu opilství byl 

inspirován úpravou trestného činu opilství v trestním zákoně číslo 86/1950 

Sb. z roku 1950. Ustanovení § 186 tohoto zákona stanovilo: „kdo se požitím 

alkoholického nápoje nebo jinak přivede“. Pod pojmem “nebo jinak“ zde 

zákonodárce myslel přivedení se do stavu nepříčetnosti jinak, než alkoholem. 

Skutková podstata opilství v trestním zákoně číslo 140/1961 Sb. z roku 1961 

v § 201a pak pod pojmy „aplikací“ nebo “požitím“ zahrnovala veškeré možné 

účinky návykových látek. A pojem „a jinak“, tak už nebyl potřeba a stal se 

nadbytečným.42 

 

                                                 
42 CÍSAŘOVÁ, D.: Několik úvah nad § 201a trestního zákona. In: Bulletin advokacie, 1992, 5, s. 18. 
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2) Zákonodárce měl na mysli jiné přivedení se do nepříčetnosti. Dle zásad 

logického a gramatického výkladu ustanovení nelze vyložit jinak než tak, že 

zákonodárce měl na mysli i jiné přivedení se do stavu nepříčetnosti.43 

 
„Proběhla diskuze v odborném tisku, přičemž byly zmíněny více či méně 

vykonstruované případy jiného zaviněného přivedení se do stavu nepříčetnosti.“44 

Například: 

-diabetik přes pokyny lékaře nedodržoval životosprávu, požíval alkohol a 

zakázané pokrmy tak, že si přivodil nepříčetnost.45 

 K případům, které jsou uvedené pod odkazem číslo 45, bych ještě dodal 

několik vět. Můžeme se zamyslet nad tím, jak by se konkrétní příklady mohly 

posuzovat.  

1. možnost: actio libera in causa dolosa - řidič věděl, že v případě když si 

nevezme svou pravidelnou dávku léků, upadne po určité době do hypoglykemického 

šoku. Chtěl ublížit všem lidem, které tak moc nenáviděl, hlavně pak nenáviděl 

všechny řidiče jezdící po dálnici číslo 1. Jsou podle něj „tak moc agresivní“. 

V normálním stavu by toho schopen však nebyl. Proto nasednul do auta a jezdil v    

                                                 
43 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 27. 
44 TERYNGEL, J.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 27. 
45 Jedná se o případy tzv. hypoglykemického šoku. Příčinou může být zejména chybné dávkování 
inzulinu, vynechání pravidelného jídla, nezvykle velká tělesná námaha, konzumace alkoholu nebo 
třeba i infekce. Mezi příznaky hypoglykemického šoku pak patří zejména slabost, třes, křeče, ale také 
bezvědomí a záchvat, který může mít podobu epileptického záchvatu nebo se může podobat opilosti. 
V nedávné době proběhly tiskem zprávy o závažných případech, kdy osoba, která jak bylo později 
potvrzeno, dostala právě hypoglykemický záchvat, a tím, že právě řídila osobní automobil, ohrozila 
podstatným způsobem své okolí. 

V prvním případě šlo o to že, „na frekventované pražské tepně se museli řidiči, kteří tudy 
projížděli, vyhýbat nebezpečně jedoucímu vozu. Posléze se ukázalo, že nejde o šíleného řidiče, ale o 
pětatřicetiletého muže, který prodělal hypoglykemický šok. Jde o stav, do kterého se mohou dostat 
lidé trpící cukrovkou, způsobuje jej nedostatek cukru v těle. Operátoři linky tísňového volání přijali 
po devatenácté hodině oznámení, že po Jižní spojce jede notně podnapilý řidič. V oznámení stálo, že 
řidič jede velice nebezpečně a svou jízdou ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Za 
domnělým pirátem silnic se okamžitě vypravily hlídky pohotovostní motorizované jednotky. Už po 
několika minutách vozidlo vypátraly. Okamžitě chtěly řidiče zkontrolovat a podrobit ho orientační 
dechové zkoušce, řidič však na výzvy policistů nijak nereagoval. Takřka nejevil známky života. 
Jelikož byl ve vozidle uzamčen, použili muži zákona v obavě o řidičův život teleskopický obušek, 
kterým rozbili okénko. Policisté muže z vozu vytáhli a podle instrukcí záchranné služby poskytli první 
pomoc. Když na místo dojela sanita, lékař konstatoval, že muž s největší pravděpodobností prodělal 
hypoglykemický šok.(www.aktualne.centrum.cz/ nehody/clanek.phtml?id=668341, ze dne 10. Června 
2010).  

Druhý případ však už skončil tragicky. Řidič vjel po ataku hypoglykemického šoku, na 
dálnici D1 do protisměru a tam se střetnul s projíždějícím kamionem. Svým zraněním později podlehl. 
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něm až do doby, než se u něj projevil záchvat. V tomto případě tak pachatel udělal ze 

svého těla živý nástroj a bude odpovídat za úmyslný trestný čin.  

2. možnost: actio libera in causa culposa – řidič byl od lékaře náležitě poučen, 

věděl, že v případě, když nebude pravidelně užívat předepsané léky, může upadnout 

do takového stavu, kdy nebude schopen své tělo ovládnout a nemůže tedy, při 

nepravidelném užívání leků, v žádném případě řídit auto. Jeho nedbalost spočívala 

právě v tom, že nedodržoval doporučené dávkování.  

3. možnost: beztrestnost – řidič bude beztrestný tehdy, kdy tu nebude existovat 

jeho zavinění k činu, kterého se dopustil v nepříčetnosti. A nebude tu ani existence 

zavinění k přivedení se do stavu nepříčetnosti „ i jinak“.  

4. možnost: trestný čin opilství (§ 201a , zákon číslo 141/1961 Sb.) – v případě 

řidiče je tato možnost asi jen těžko představitelná. Řidič by si zaviněně způsobil 

hypoglykemický záchvat a v tomto stavu by potom nasedl do svého vozu. Vzhledem 

k průběhu hypoglykemického šoku je však tato varianta těžko představitelná. 

Jako nejvíce možná se mi proto jeví varianta číslo 2. Řidič by mohl odpovídat 

za nedbalostní trestný čin. 

 

-pacient propuštěný do domácího ošetření z psychiatrické léčebny neužíval 

předepsané léky (například pacient trpící sexuální deviací, který měl užívat 

předepsané tlumící léky), čímž si přivodil nepříčetnost.46 

 

-epileptik si zaviněně vyvolá epileptický záchvat tím, že na sebe nechá působit 

rychlé střídání světla a stínu.47 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Z praxe se uvádí případ, uvedený v díle citovaném pod odkazem č. 43 na straně 18. „takový pacient 
neužíval léky (dokonce v takových případech nejen s vědomím, ale i na výslovné naléhání rodiny), 
došlo potom u něho opět k propuknutí akutního stádia choroby, která byla a dále měla být tlumena 
léky, a v nepříčetnosti, způsobené duševní poruchou, došlo ke spáchání trestného činu. 
47 Například pacient trpící epilepsií, který při řízeném vysazení léků, nemůže nějakou dobu po tomto 
vysazení řídit automobil. 
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Další příklady uvádí Teryngel:48 

 

-„u některých osob může po zvlášť výrazném orgasmu dojít k takovému stavu 

euforie, který by mohl vést ke ztrátě ovládacích nebo rozpoznávacích schopností.“ 

Například žena by pak v tomto stavu mohla ublížit svému partnerovi na zdraví. Tuto 

možnost však bez výhrad nepřijímá Solnař,49 „protože stav vyvolaný intenzivním 

orgasmem je zpravidla přirozenou funkcí lidského organismu.“ 

 

-k obdobnému stavu by mohly vést popřípadě některé cviky, například jógy 

(dlouhý stoj na hlavě). 

 

Za celou dobu účinnosti tohoto ustanovení se nevyskytl případ, kdy by bylo 

možno užít ustanovení trestného činu opilství na případy uvedené výše. Lze se tedy 

jen domnívat, jak by podobné situace judikatura řešila. Zákonodárce v novém 

trestním zákoníku dal jasně najevo, že jiné případy přivedení se do stavu 

nepříčetnosti, než požitím nebo aplikací návykové látky, nejsou možné. V současné 

době se tak na tyto případy bude aplikovat ustanovení o nepříčetnosti a pachatel tak 

nebude trestně odpovědný. U závažných případů, společensky škodlivých (třeba 

právě případ sexuálního devianta, který neužívá zaviněně léky), lze použít na 

ochranu společnosti ochranné opatření. 

Následek je dalším ze znaků objektivní stránky skutkové podstaty trestného 

činu. Následkem se rozumí porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním 

zákonem. Je to porušení individuálního objektu. Podle následku lze rozlišovat trestné 

činy ohrožovací a trestné činy poruchové. Nauka řadí trestný čin opilství mezi trestné 

činy ohrožovací.50 Většinovým názorem pak je zařazení trestného činu opilství mezi 

abstraktně ohrožovací trestné činy.51 „Jako důvod se uvádí, že ohrožení záleží 

v samém uvedení se do nepříčetnosti a z důvodu ekonomie trestní represe je však 

odpovědnost omezena na případy, kdy pachatel v tomto stavu provede čin, 

                                                 
48 TERYNGEL, J.: Návrat k “Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3, s. 28. 
49 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, podstatně přepracované a 
doplněné vydání. Praha, 2003, Orac. s. 241. 
50 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 37. 
51 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 37. 
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který má jinak znaky trestného činu. Kvazidelikt je zde tak pouze objektivní 

podmínkou trestnosti.“52 

Zavinění se vztahuje na jednání, které spočívá v přivedení se do nepříčetnosti 

požitím nebo aplikací návykové látky. Trestní zákoník tak chrání společnost před 

hrozbou a nebezpečím, které takto „opojení“ jedinci mohou vyvolat. Sekundárním 

objektem trestného činu opilství je ten konkrétní zájem, který je ohrožen nebo 

porušen činem jinak trestným. Kvazidelikt však není kryt zaviněním a tak ani 

následek, který může být podle kvazideliktu v konkrétním případě buď ohrožením, 

nebo poruchou, není kryt zaviněním. A tak působení na pachatele směřuje primárně 

k tomu, aby se nepřiváděl do stavu nepříčetnosti.53 

Menšina, zastávající stanovisko, že se jedná o trestný čin konkrétně 

ohrožovací, argumentuje tím, že „pachatelovo zavinění se vztahuje i na to, že vyvolá 

určité konkrétní nebezpečí, tedy, že nebezpečí v daném případě skutečně vznikne. 

Nestačí abstraktní nebezpečí, že u nepříčetných osob pod vlivem návykových látek je 

pravděpodobnost spáchání protiprávního činu vyšší než u osob příčetných. Stát tak 

nemůže trestat pouhé přivedení se do stavu nepříčetnosti. Ohrožení se vztahuje tak 

k předvídatelnosti určitého konkrétního kvazideliktu.“54 

 Je však třeba říct, že kromě pojetí trestného činu jako abstraktně nebo 

konkrétně ohrožovacího existují ještě i pojetí jiná. Jednotlivá pojetí trestného činu 

uvádí Říha55 takto: 

 

1. Opilství jako výsledkem kvalifikovaný delikt 

Podle této teorie je základem odpovědnosti samotné přivedení se do stavu 

nepříčetnosti opojením a již toto opojení je po nastoupení vnějšího následku 

způsobeného opojením trestuhodné bezpráví. Kvazidelikt je zde pouhou objektivní 

podmínkou trestnosti a měřítkem při ukládání trestu. Jde vlastně o delikt, který je 

kvalifikovaný výsledkem. Pachatel odpovídá za objektivní výsledek své 

nestřídmosti. Trestnost nastává až spácháním kvasideliktu. Moderní právo však 

považuje odpovědnost za výsledek jako nepřípustnou. 

                                                 
52 TERYNGEL, J.: Návrat k “Rauschdeliktu“. Justiční Revue, 1992, 3 s. 28. 
53 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 36-37. 
54 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku. 4. 
55 ŘÍHA, J. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, č. 4, s. 32-35. 
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2. Opilství jako výjimka z principu viny 

Toto pojetí chápe trestný čin opilství jako pouhou výjimku z principu 

odpovědnosti za zavinění. Kvazidelikt samotný je více než jen pouhou podmínkou 

trestnosti, je samotným důvodem. Opití samo o sobě není trestné ani protiprávní a 

svoji protiprávní povahu získává až spácháním protiprávního činu v nepříčetnosti. V 

souladu s touto teorií by udělená sankce za trestný čin opilství neměla být přísnější 

než ta u kvazideliktu. 

 

      3.  Opilství jako ohrožovací delikt „sui genesis“ 

Toto pojetí se snaží najít kompromis mezi krajními řešeními, která chápou 

trestný čin opilství jako konkrétně nebo abstraktně ohrožovací. Tato střední cesta 

spočívá v tom, že zavinění se vztahuje k přivedení se do stavu opojení a také 

k obecné vědomosti možnosti páchání trestných činů, avšak není nutné tuto obecnou 

vědomost dokazovat. 

Tyto teorie můžou mít pak v konkrétních situacích, jak uvádí Říha, různý 

dopad, a to hlavně co se týká sankcí.56 

Příčinná souvislost je posledním obligatorním znakem objektivní stránky 

skutkové podstaty trestného činu. O trestný čin opilství se jedná tehdy, když následek 

je v takové souvislosti s jednáním. 

                                                 
56 „Muž A jde do hospody se „pořádně opít“ na žal z rozchodu s přítelkyní, dosud se mu nestalo, že 
by byl v opilosti agresivní a ani tomu nic nenasvědčovalo. Nyní, avšak v době, kdy byl již nepříčetný, 
se náhle objevil jeho sok, kterého napadl a zranil jej. Podle teorie abstraktně ohrožovací jde o trestný 
čin opilství (kvazideliktem bude ublížení na zdraví a příp. výtržnictví), podle pojetí opilství jako 
ohrožovacího trestného činu sui generis bude muž A také trestně odpovědný pro opilství, protože 
nejsou dány žádné zvláštní okolnosti, pro něž by byl beztrestný. Avšak podle teorie konkrétně 
ohrožovací bude muž A beztrestný, protože neměl žádnou zkušenost se svou předchozí agresivitou, 
ani ji v tomto případě dopředu nemohl předvídat.“„V jiném případě si zase muž A doma ve své posteli 
vzal 48 tablet LSD se sebevražedným úmyslem, přivedl se tím však do stavu nepříčetnosti (opojení), v 
němž se „rozhodl“ ještě rychle před smrtí navštívit přítelkyni, přičemž svým vozem způsobil 
závažnou dopravní nehodu. Muž A by tak byl odpovědný za trestný čin opilství podle abstraktně 
ohrožovací teorie. Podle „zprostředkující“ teorie (opilství jako ohrožení sui generis) dospíváme k 
závěru, že pachatel bude trestně odpovědný, neboť měl a mohl počítat s tím, že když si vezme takové 
množství LSD, bude mít ještě 50 % šanci přežít, a navíc mezi očekávanou smrtí a požitím tablet je 
určitý časový prostor, v němž se mohl ještě dopustit protiprávních činů, což se později skutečně stalo. 
Proto soud nepřisvědčil, že by zde byly nějaké zvláštní důvody, pro 
které by se měl vyvinit. Naproti tomu podle konkrétní ohrožovací teorie by byl muž A opět 
beztrestný.“ 
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Vztah příčiny a následku musí existovat mezi jednáním pachatele a 

nepříčetností. Tato souvislost musí být kryta zaviněním. V případě otázky příčinné 

souvislosti mezi stavem nepříčetnosti, který si pachatel přivodí zaviněně požitím 

nebo aplikací návykové látky a činem jinak trestným, je podle mého odpověď 

taková, že tu souvislost být může nebo nemusí. Co je však důležité, tato souvislost 

není kryta u trestného činu opilství zaviněním pachatele. 

 

3. 3. Subjekt 

Pachatelem trestného činu je obecně trestně odpovědná osoba, která svým jednáním 

uskutečnila všechny znaky trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. 

 Pachatelem je tedy i pachatel přípravy nebo pokusu (§ 22 odst. 1 Tr.zák.) a 

nevyplývá-li z trestního zákoníku něco jiného, tak i spolupachatel a účastník (§ 113 

Tr.zák.). Pachatelem trestného činu je i tzv. nepřímý pachatel, jak nově přímo uvádí 

trestní zákoník.57 

 Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více 

osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama. Tak vymezuje trestní 

zákoník v § 23 spolupachatele. 

 Spolupachatelství, přípravě, pokusu a účastenství při trestném činu opilství se 

samostatně věnuji v následující kapitole. 

 Pachatelem trestného činu může být pouze osoba fyzická, která je v době 

spáchání trestného činu příčetná a dovršila patnáctý rok věku. Pokud se jedná o 

provinění mladistvého pachatele je požadována rozumová a mravní vyspělost.58  

Pachatel trestného činu jako subjekt trestného činu je pak v některých 

případech vymezen zvláštní způsobilostí nebo postavením (konkrétní subjekt) nebo 

také zvláštní vlastností (speciální subjekt).  

 

 

                                                 
57 § 22 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. „Pachatelem trestného činu je 

i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, 

nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či jiné okolnosti vylučující 

protiprávnost, anebo sama nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení 

činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládaní zákonem; 

v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto 

jednáním spáchala.“ 
58JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009. s. 180 
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Jedná se o trestné činy s omezeným okruhem pachatelů.59 

 Příčetnosti resp. nepříčetnosti se věnuji podrobněji v souvislosti s objektivní 

stránkou skutkové podstaty trestného činu opilství. 

Otázku věku řeší trestní zákoník v § 25. Kdo v době spáchání činu nedovršil 

patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. Problematika věku se u trestného 

činu opilství neliší od obecných požadavků. 

 Pachatelem trestného činu opilství tak může být obecně kdokoliv, kdo splňuje 

obecné znaky trestného činu, to znamená, že je příčetný a dosáhl zákonem 

stanoveného věku. Trestný čin opilství je však řazen teorií trestního práva mezi tzv. 

trestné činy vlastnoruční.60 

„Vlastnoruční trestné činy tvoří třetí člen v trojici trestných činů rozlišovaných 

podle subjektu: obecné (pachatelem je kdokoliv), zvláštní (s omezeným okruhem 

subjektů) a vlastnoruční. Při vlastnoručním deliktu musí pachatel bezprostředně 

naplnit skutkovou podstatu, provedení činu třetím nestačí.“61 

 U vlastnoručních trestných činů není možné nepřímé pachatelství ani 

spolupachatelství dělbou práce.62 Trestného činu opilství se tak nemůže dopustit ten, 

kdo užije jiného jako „živého nástroje“. Může se však dopustit jiného trestného činu, 

pomocí „nastrčené osoby“, která se sama dopouští trestného činu opilství, například 

ji pohne k nějakému násilnému jednání, které má znaky trestného činu.63 

 

3. 4. Subjektivní stránka 

„Subjektivní stránka charakterizuje trestný čin z hlediska jeho vnitřní stránky, z 

pohledu psychiky pachatele. Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky 

trestného činu je zavinění. Fakultativními znaky jsou především pohnutka, cíl a 

záměr trestného činu.“64 

                                                 
59 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a.s, 2007, s. 190. 
60 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
61 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
62 DOLENSKÝ, A.:Vlastnoruční delikty. Všehrd č.2/93, str. 19 
63 DOLENSKÝ, A.:Opilství, in:Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
64 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a.s, 2007, s. 223. 
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Trestní zákoník upravuje v § 15 zavinění úmyslné a v § 16 zavinění 

nedbalostní. Trestný čin opilství je možno spáchat jak úmyslně tak nedbalostně. To 

vyplývá ze znění skutkové podstaty trestného činu opilství. Použití výrazu „byť i 

z nedbalosti“ značí alternativní formu zavinění, to znamená, že trestného činu 

opilství je možno se dopustit jak úmyslně, tak i z nedbalosti. Vždy je však možná 

pouze jedna forma zavinění. To je důležité i pro znění rozsudku, kde ve skutkové 

větě rozsudku je třeba uvést, o jakou formu zavinění, zda úmyslnou, či nedbalostní, 

šlo.“65 V případě, že by měl pachatel v úmyslu pouze se opít a nikoli se přivést do 

stavu nepříčetnosti, mohl by být stav nepříčetnosti vyvolán pouze z nedbalosti.“66 

Jak již jsem uvedl výše, u trestného činu opilství se rozlišují dvě jednání. Je to 

uvedení se do stavu nepříčetnosti požitím nebo aplikací návykové látky a dále 

samotné jednání ve stavu nepříčetnosti. Zavinění se u trestného činu opilství vztahuje 

pouze na uvedení se do stavu nepříčetnosti. Toto je i základní odlišení skutkové 

podstaty trestného činu opilství od jiných trestných činů. „Zavinění, jako vnitřní 

psychický vztah pachatele se tu nezkoumá ve vztahu k jednání, jehož se 

v nepříčetnosti dopustil, ani ve vztahu k výsledku tohoto jednání, ale právě ve vztahu 

ke stavu nepříčetnosti a ve vztahu k jednání, kterým se do tohoto stavu uvedl.“67 

Zavinění se musí vztahovat také k příčinné souvislosti mezi jednáním a 

následkem, tedy mezi procesem přivádění se do stavu nepříčetnosti a nepříčetností. 

Při nedostatku zavinění u jednání, při kterém se pachatel přivede do 

nepříčetného stavu, nebude pachatel pro nepříčetnost trestně odpovědný dle § 26 

Tr.zák. a nemůže se aplikovat § 360 Tr.zák. Z tohoto důvodu je vždy nutno pozorně 

zkoumat původní stav pachatele před aplikací návykové látky.68 

V případě, že se pachatel nepřivede požitím nebo aplikací návykové látky do 

nepříčetnosti, ale nepříčetnost nastane následně až spolupůsobením jiných okolností, 

nelze zde hovořit o trestném činu opilství.69 

                                                 
65 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha:ASPI, a.s, 
2007, s. 246. 
66 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
67 TERYNGEL, J.: Návrat k “ Rauschdeliktu“, Justiční Revue, 1992, 3, s. 28. 
68 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákon-komentář. 4. Vydání. Praha, C. H. BECK, 2001. s. 106. 
69

CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Nepříčetný pachatel. Praha: Příručka ministerstva 
spravedlnosti ČR, 1995, svazek 55. Na straně 46. citovaného díla, uvádí autorky případ z praxe: 
„pachatelka, která požila alkohol, který jí nezpůsobil nepříčetnost, byla však v tomto stavu napadena 
poškozeným, který ji udeřil tak, že došlo k nepříčetnosti, která byla způsobena ranou poškozeného 
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V případech, kdy se osoba vlastním jednáním přivede do stavu nepříčetnosti a 

takové jednání tato osoba není schopna ovládnout, například pro pokročilou závislost 

na alkoholu nebo v důsledku drogové závislosti, nelze v tomto případě mluvit o 

zavinění. 

Tímto problémem se zabýval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení, sp.zn. 11 

Tdo 1482/2007, ze dne 21.1.2008 ve kterém uvádí, „Jinými slovy nemůže-li pachatel 

ovládnout nutkání požít alkoholické nápoje (např. právě pro konečnou fázi závislosti 

na alkoholu) a neovládá tak ani to, zda se přivede požitím alkoholických nápojů do 

stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, 

nelze jej učinit trestně odpovědným, neboť je jeho trestnost vyloučena právě pro 

nepříčetnost.“ V konkrétním případě šlo o to že, …70 

Samotné zaviněné uvedení se do nepříčetnosti však k trestní odpovědnosti 

nestačí, pachatel se musí dopustit činu jinak trestného. Více se budu kvazideliktem a 

jeho subjektivní stránkou samostatně zabývat v následující části mé práce. 

 Pokud by ovšem zavinění směřovalo ke druhé fázi jednání, tedy k činu jinak 

trestnému, nejednalo by se o trestný čin opilství, ale o actio libera in causa. 

 

3. 5. Kvazidelikt 

Kvazidelikt (obligationes quasi ex delicti) je pojem převzatý z práva římského. 

Kvazidelikt zdánlivě vykazuje všechny znaky zakázaného jednání, ale jeden či více 

podstatných znaků se mu nedostává. „Chybět bude zejména příčetnost jako znak 

obecný a zavinění jako znak typový.“71 

                                                                                                                                          
v kombinaci s požitým alkoholem. Bez této rány by k nepříčetnosti nedošlo. V tomto stavu pak 
obviněná poškozeného bodla a ten vykrvácel.“ 
70 … „obviněný se trestné činnosti dopustil tím, že po předchozím požití alkoholických nápojů, když 
se přivedl do stavu nepříčetnosti, fyzicky napadl jinou osobu tím způsobem, že jej dvakrát udeřil 
tupým kovovým koncem malé sekyrky, a když si poškozený chránil hlavu, udeřil jej topůrkem do 
pravého zápěstí a následně po pádu poškozeného na zem do něj několikrát kopl, a to do hlavy a těla, a 
způsobil mu tak dvě tržné rány na hlavě v temenní krajině délky 3 cm…. Zejména ze znaleckého 
posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie považoval Nejvyšší soud za potřebné, 
aby se odvolací soud pečlivě zabýval zaviněním obviněného ve vztahu ke spáchání trestného činu 
opilství a také ve vztahu k intoxikaci, která byla důvodem nepříčetnosti obviněného…z výpovědi 
znalkyně totiž vyplývá, že obviněný, jako alkoholik v tzv. terminální fázi alkoholismu, není schopen 
zdržet se požívání alkoholu, neovládá první napití a není také schopen započatou konzumaci alkoholu 
přerušit, ač zná účinky alkoholu na své chování. Otázka, zda je obviněný vůbec schopen odolat 
požívání alkoholických nápojů či nikoliv, je přitom rozhodná pro posouzení, zda se do stavu 
nepříčetnosti přivedl zaviněným (byť i nedbalostním) požitím alkoholických nápojů či nikoliv. 
71 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
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V teorii je nejvíce přijímaným názorem ten, který mluví o kvazideliktu jako o 

pouhé objektivní podmínce trestnosti, na kterou se nevztahuje zavinění.72 

Přivedení se pouze do stavu nepříčetnosti nestačí, pachatel se musí v tomto 

stavu dopustit „činu jinak trestného.“ Zde je změna oproti znění skutkové podstaty 

trestného činu opilství v dřívějším trestním zákoně číslo 40/1961 Sb. Starší úprava 

mluvila o „jednání, které má jinak znaky trestného činu“.  

Podle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku je tato změna zpřesněním a 

sjednocením terminologie. Jiné praktické důsledky tato změna mít nebude. Aby 

subjekt disponoval trestněprávní způsobilostí, musí splnit dvě podmínky, musí 

dosáhnout zákonem stanoveného věku a být příčetný. Pokud byla osoba mladší 

patnácti let a dopustila se jednání naplňujícího znaky skutkové podstaty trestného 

činu, hovořilo se o „činu jinak trestném“, zatímco stejná situace, avšak v případě 

nenaplnění druhé z podmínek (zaviněná absence příčetnosti), byla označována za 

„jednání, které má jinak znaky trestného činu.“ Zpřesnění spočívá zřejmě tedy v tom, 

že pokud se mluví pouze o „jednání“, nezahrnuje tento pojem i následek, který je 

také součástí skutkové podstaty trestného činu. Podle mého tento stav mohl vyvolat 

snížení přehlednosti zákona a to zejména pro laickou veřejnost. Sjednocení a 

upřesnění pojmů v novém zákoně proto považuji za jednoznačně správné. 

„Kvazideliktem může být v zásadě jakýkoli trestný čin včetně ohrožovacího, 

případně i jeho vývojové stádium, zejména pokus, anebo účastenství.“73 Musí však 

vykazovat znaky činu jinak trestného, nestačilo by, kdyby naplňoval znaky pouze 

přestupku nebo jiného správního deliktu.74 

„Některé trestné činy však kvazideliktem zpravidla nebudou. Tak je tomu 

například u trestných činů, které vyžadují zvláštní soustředěnou pozornost a 

komplikované jednání. Nutné však bude u každého trestného činu individuální 

posouzení. Jediná kategorie trestných činů, které nemohou být nikdy kvazideliktem, 

jsou takové trestné činy, kde zneužití návykové látky je znakem skutkové podstaty 

těchto trestných činů. Například trestný čin vyhýbání se výkonu služby podle § 388 

odst.1 Tr.zák a vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby podle § 388 

odst.1 Tr.zák., 

                                                 
72 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 36. 
73 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009. s. 799 
74 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009. s. 799 
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 (ovšem právě jen v uvedených alternativách-zneužití návykové látky).“75 

Kvazideliktem však může být trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 

§ 274 Tr.zák., u něhož vliv návykové látky patří mezi znaky skutkové podstaty.76 

Jestliže se pachatel v témže stavu nepříčetnosti dopustí více útoků, které mají 

znaky činů jinak trestných, a to i různých skutkových podstat, je nutno takové útoky 

posuzovat z hlediska znaků trestného činu opilství podle § 360 Tr.zák. jako jedno 

souvislé jednání, jako jeden skutek.77 

Ze statistických ročenek kriminality Ministerstva spravedlnosti lze vyčíst kolik 

trestných činů je za určitý rok spácháno. Trestný čin opilství, jak již jsem uvedl na 

začátku mé práce, je co do počtu zcela okrajovým. 

Bohužel statistika kvazideliktů, tedy přehled činů jinak trestných, které jsou 

nejčastěji objektivní podmínkou trestnosti u trestného činu opilství, není nikde 

vedena. Rozhodl jsem se, a to i z důvodů malého množství spáchaných trestných 

činů opilství na našem území, že se tento přehled pokusím získat. Obeslal jsem 

všechny okresní soudy v České Republice se stručným dotazníkem, ve kterém jsem 

se soudů dotazoval na trestný čin opilství a na kvazidelikty, a to za poslední tři roky. 

To znamená za rok 2007, 2008 a 2009. Nepodařilo se mi sice získat informace o 

všech trestných činech za všechny roky, ale domnívám se, že jsem získal dostatečně 

reprezentativní vzorek na to, abychom jsme si mohli udělat náležitý obrázek o tom, 

které kvazidelikty jsou nejvíce časté. 

Podařilo se mi získat přehled o stovce kvazideliktů. Jsou to činy jinak trestné, 

které spadají do hlavy třetí, čtvrté, páté, sedmé, osmé a deváté zvláštní části trestního 

zákona číslo 140/1961 Sb.  

 

 

 

 

                                                 
75 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009. s. 799, 
800. 
76 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
77 FENYK, J., HÁJEK, R., STŘÍŽ, I. Trestní zákoník a trestní řád – Průvodce trestněprávními 
předpisy s judikaturou, 1. díl – Trestní zákoník. Praha: Linde. 2010. s. 1212. 
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Následuje několik tabulek, ve kterých se pokusím názorně ukázat zjištěné 

informace.78  

 

 

Tabulka číslo 1 ukazuje, že nejvíce kvazideliktů spadá do hlavy páté. V následující 

tabulce můžeme vidět, o jaké konkrétní trestné činy nejčastěji jde. 

 
Tabulka číslo 2. Hlava třetí: 

 

HLAVA 3.   

kvazidelitk Útok na veřejného činitele 

4x 155/1a 

2x 155/1b 

3x 156/1a 

2x 156/1b 
 

 

Tabulka číslo 3. Hlava čtvrtá: 

 

HLAVA 4.   

kvazidelikt Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 

1x 180d 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 HLAVA TŘETÍ: Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 
     HLAVA ČTVRTÁ: Trestné činy obecně nebezpečné 
     HLAVA PÁTÁ: Trestné činy hrubě narušující občanské soužití 
     HLAVA SEDMÁ: Trestné činy proti životu a zdraví 
     HLAVA OSMÁ: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 
     HLAVA DEVÁTÁ: Trestné činy proti majetku 

Tabulka číslo 1. 

 

Kvazidelikty za 
rok: 
2007,2008,2009        

zvláštní část z.č. 
140/1961 

HLAVA 
3. 

HLAVA 
4. 

HLAVA 
5. 

HLAVA 
7. 

HLAVA 
8. 

HLAVA 
9. celkem 

počet 
kvazideliktů 11 1 38 17 16 17 100 

 11,00% 1,00% 38,00% 17,00% 16,00% 17,00% 100% 
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Tabulka číslo 4. Hlava pátá: 

 

HLAVA 5.   

    

kvazidelikt Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

5x 197a/1 

kvazidelikt Ohrožení pod vlivem návykové látky 

3x 201/1 

kvazidelikt Výtržnictví 

30x 202/1 
 

 

Tabulka číslo 5. Hlava sedmá: 

 

HLAVA 7.   

kvazidelikt Ublížení na zdraví 

7x 221/1 

2x 8/1,222/1 

8x 222/1 
 

 

Tabulka číslo 6. Hlava osmá: 

 

HLAVA 8.   

kvazidelikt Loupež 

2x 234/1 

kvazidelikt Porušování domovní svobody 

3x 238/1 

1x 10/1c,238/2 

9x 238/2 

kvazidelikt Pohlavní zneužívání 

1x 242/1 
 

 
Tabulka číslo 7. Hlava devátá: 

 

HLAVA 9.   

kvazidelikt Krádež 

2x 247/1a 

1x 10/1c,247/1b 

2x 247/1b,e 

1x 247/1e 

kvazidelikt Poškozování cizí věci 

11x 257/1 
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Tabulka číslo 8. Nejčastější kvazidelitky: 

KVAZIDELIKT POČET Z CELKU 

Výtržnictví 30 30% 

Ublížení na zdraví 17 17% 

Porušování domovní svobody 13 13% 

Útok na veřejného činitele 11 11% 

Poškozování cizí věci 11 11% 

Krádež 6 6% 

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 5 5% 

Ohrožení pod vlivem návykové látky 3 3% 

Loupež 2 2% 

Řízení motorového vozidla bez řid.oprávnění 1 1% 

Pohlavní zneužívání 1 1% 

 

 

Nejčastěji zastoupeným kvazideliktem je tedy trestný čin výtržnictví, který 

tvoří téměř jednu třetinu ze všech kvazideliktů. Předpokládané a očekávané je také 

zastoupení trestných činu proti životu a zdraví. 

Objektem bude konkrétní zájem ohrožený nebo porušený kvazideliktem. 

Porušení nebo ohrožení tohoto objektu bude pak následkem. 

Objektivní stránka přepokládá pachatelovo chování ve stavu nepříčetnosti, 

které musí mít povahu lidského jednání, tj. musí jít o vůlí řízený pohyb nebo zdržení 

se pohybu.79 To by nesplňoval například opilec, který uklouzne v restauraci na 

slupce od banánu, kterou předtím zapomněl uklidit nepořádný vrchní. Opilec svým 

pádem pak ublíží na zdraví osobě, která zrovna procházela kolem. Jednáním 

v nepříčetnosti bude jak konání, tak i opominutí takového jednání, ke kterému je 

osoba povinna. Mezi jednáním a následkem musí být příčinná souvislost. 

 Subjektivní stránku je nutné zjišťovat i v případě kvazideliktu. Je totiž 

nutné rozlišit, zda by šlo jinak o trestný čin úmyslný nebo nedbalostní.80 

Přesné určení kvazideliktu hraje důležitou roli hlavně při ukládání sankce. Je 

nutné zjistit, podle jakého ustanovení se sankce bude vůbec ukládat. O subjektivní 

stránku tu však ve vlastním slova smyslu nepůjde.  Chybí zde příčetnost, tedy 

způsobilost k zavinění, resp. předpoklad zavinění. 

                                                 
79 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 39. 
80 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 39. 
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Přesto je třeba subjektivní stránku zjišťovat, a to zejména z vnějších projevů 

pachatele.81 (Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 7 Tz 

28/68, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 14. 3. 1985, sp. zn. 3  Tz 2/85).  Je 

zde pouze jakési „kvazizavinění“, na něž nahlížíme spíše podle objektivního průběhu 

kvazideliktu a podle něhož určujeme, zda byl kvazidelikt „kvaziúmyslný“ či 

„kvazinedbalostní.“82 

 Jak uvádí Říha83, sporné jsou v teorii případy, zda může být kvazideliktem 

čin jinak trestný, jehož úmysl překračuje objektivní stránku. Solnař tu trestní 

odpovědnost vylučuje.84 Opačně Dolenský:85 „domnívám se, že ony obtíže přeceňuje 

(Solnař). Například úmysl zmocnit se věci u loupeže nebo u znásilnění lze snadno 

poznat i předtím, než se úmysl uskuteční.“ 

 U trestných činů, jejichž znakem je pohnutka, je možnost stát se 

kvazideliktem podle Dolenského i Solnaře vyloučena.86 Opačně však 

Říha:87…“domnívám se, že bychom pachatele činu, jehož znakem je pohnutka, příliš 

privilegovali oproti pachateli činu, jehož znakem je úmysl překračující objektivní 

stránku, kdybychom prohlásili, že takový trestný čin kvazideliktem být nemůže.“ 

 Podle Říhy není velký rozdíl například mezi pohnutkou v § 155 odst. 1 písm. 

b) („pro výkon pravomoci veřejného činitele“) a úmyslem překračujícím objektivní 

stránku v písmeně a) („v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele“).  

 Oba trestné činy jsou obsaženy v dřívějším trestním zákoně číslo 140/1961 

Sb. V současném trestním zákoníku jsou obsaženy pod § 325 odst. 1 písm. a), b). 

(veřejný činitel je nahrazen pojmem úřední osoba). Říha dále v citovaném díle uvádí: 

… „nemůžeme tedy činit rozdíl mezi těmito dvěma vnitřními psychickými stavy a 

musíme buď uznat, že je možné ve stavu nepříčetnosti dosáhnout obou nebo že jsou 

oba vyloučeny.“  

Říha se přiklání k variantě prvé a zároveň dodává, že je vždy třeba zkoumat 

subjektivní stránku konkrétních činů individuálně. 

                                                 
81 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
82 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009. s. 799. 
83 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
84 SOLNAŘ, V.: Základy trestní odpovědnosti. Praha, 1972, Academia, s. 190. 
85 DOLENSKÝ, A. Opilství, in:Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
86 DOLENSKÝ, A. Opilství, in:Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
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 Je zajímavé, že právě výše uvedené trestné činy, která dává Říha za příklad, 

se v obou variantách nacházejí v tabulce kvazideliktů, v předcházející části mé práce. 

 Podle obecných zásad se pak budou posuzovat okolnosti vylučující 

protiprávnost, a také důvody zániku trestnosti. 
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4. Příprava, pokus, spolupachatelství a účastenství 

 

4. 1. Příprava a pokus při trestném činu opilství  

Příprava k trestnému činu je vývojovým stádiem trestné činnosti a trestní zákoník ji 

definuje ve svém § 20. Příprava k trestnému činu podle zákona spočívá v úmyslném 

vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu. Zákon dále uvádí 

demonstrativně jednotlivé nejtypičtější způsoby přípravného jednání.88 O přípravu 

jde ovšem jen tehdy, pokud to zákon ve zvláštní části u jednotlivých trestných činů 

stanoví a zároveň nedošlo k pokusu nebo dokonání zvlášť závažného zločinu. 

 Příprava na trestném činu opilství tak možná není. Zákon u trestného činu 

opilství přípravu nestanoví. V dřívějším trestním zákoně, podle některých autorů89, 

příprava na trestném činu opilství byla možná. 

 Jednáním v nepříčetnosti, tedy kvazideliktem, může být i příprava 

k trestnému činu. „Bude se vyskytovat poměrně vzácně, a to proto, že u přípravy je 

málo rozvinutá objektivní stránka a že u zcela nepříčetného pachatele nelze 

předpokládat nějaké rozvinuté plánování trestného činu. Vzhledem k zásadě 

akcesority se za přípravu pokládají formy jednání, které by byly účastenstvím, kdyby 

hlavní trestný čin dospěl aspoň do stadia pokusu.“90 

„Pokus je obecnou formou trestného činu. Pachatel je trestně odpovědný 

přesto, že nenaplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu.“91 Trestní 

zákoník upravuje pokus v § 21 jako jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat. Jednání je 

pokusem jen tehdy, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.  

Pokus na trestném činu opilství podle mého názoru možný není. Pokud by 

pachatelův úmysl směřoval k přivedení se do stavu nepříčetnosti a tento záměr by se 

mu nepodařilo uskutečnit, pachatel by byl v tomto případě, pokud by se dopustil 

nějakého trestného jednání, trestně odpovědný za příslušný trestný čin. 

                                                 
88 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 269. 
89 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
90 DOLENSKÝ, A. Opilství, in Bulletin advokacie, 1992,6-7, s. 40. 
91 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 272. 



 40 

Kvazidelikt však pokusem k trestnému činu být může.92 Například opilec se 

pokusí o krádež lihovin vloupáním se do skladiště alkoholu, ale dříve než krádež 

dokoná je přistižen pracovníkem ochranky, který má objekt hlídat. 

 

4. 2. Spolupachatelství  

Spolupachatelství upravuje trestní zákoník v § 23. O spolupachatelství jde v případě, 

byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob. 

Jak již jsem uvedl, trestný čin opilství je trestným činem vlastnoručním. 

„Spolupachatelství ani nepřímé pachatelství u vlastnoručních trestných činů není 

možné.“93 

Pokud by se pak osoba zaviněně nepříčetná (A) dopustila jednání jinak 

trestného ve spolupráci s osobou příčetnou (B), byla by osoba A stíhána pro trestný 

čin opilství a osoba B by byla stíhána nikoliv jako spolupachatel tohoto trestného 

činu, ale jako samostatný pachatel trestného činu, kterého se dopustila. 

 

4. 3. Účastenství 

Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je podle § 24 Tr.zák. ten, 

kdo: 

1) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor) 

2) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo 

3) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu (pomocník) 

Trestní zákoník tak upravuje účastenství ve formě organizátorství, návodu a pomoci. 

 „Účastenství na trestném činu opilství je sice zásadně možné, ale u 

„raušdeliktu“ je to podle literatury velmi sporné; řekl bych spíše nemožné, 

ponecháme-li stranou případy o skutkovém omylu.“94 

 Organizátorství na trestném činu opilství je vyloučeno z podstaty věci.95 Co 

se týká návodu k trestnému činu opilství, mohou tu nastat dvě situace: 

 

                                                 
92 DOLENSKÝ, A. Opilství, in Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
93 DOLENSKÝ, A. Opilství, in:Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
94 DOLENSKÝ, A. Opilství, in:Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
95 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
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1) Osoba A navede osobu B k jednání, jimž se přivede do nepříčetnosti, aby pak 

spáchala konkrétní trestný čin. V případě, že osoba B nevěděla, že má v nepříčetnosti 

spáchat konkrétní trestný čin, bude se jednat o nepřímé pachatelství. Osoba B bude 

„živým nástrojem“ v rukou osoby A. Avšak v situaci, kdy osoba B věděla, že má 

v nepříčetnosti spáchat určitý trestný čin, půjde u osoby B o actio libera in causa 

dolosa. Osoba B tak bude odpovědná za ten trestný čin, kterého se v nepříčetnosti 

dopustí. Osoba A bude odpovídat potom za návod k tomuto trestnému činu (nebo za 

psychickou pomoc).96 

Například osoba A má dlouhodobé spory se svým sousedem. Proto se 

rozhodne, že mu provede nějakou tu zlomyslnost. Vzpomene si na svého kamaráda B 

a pozve si ho k sobě domů. Tam mu nabídne silnou drogu. Ujistí ho, že po její 

aplikaci se bude cítit tak, jako ještě nikdy předtím. B svého kamaráda poslechne a 

drogu si aplikuje. Osoba A však měla už od počátku v hlavě jasný scénář, chtěla 

zničit sousedovi jeho nové auto. Když už byla osoba B konečně „úplně mimo“, tak 

mu A vloží do rukou kladivo a pošle ho směrem k sousedovu autu. Auto skončí zcela 

zdemolované. V tomto případě bude osoba A odpovídat jako nepřímý pachatel za 

trestný čin poškození cizí věci. Osoba B potom za trestný čin opilství, když se 

dopustila činu jinak trestného, poškození cizí věci. 

 

2) úmysl osoby A spočívá jen v tom, vyvolat u druhého rozhodnutí přivést se do 

stavu nepříčetnosti s tím, že osoba B může něco v tomto stavu provést. Rozdíl oproti 

situaci první je tedy v tom, že úmysl osoby A tu nesměřuje k nějakému konkrétnímu 

trestnému činu, kterého by se měla nepříčetná osoba B dopustit, ale úmysl osoby A 

spočívá právě jen v tom, že v druhém vzbudí rozhodnutí přivést se do stavu 

nepříčetnosti. O návod tu nepůjde proto, že objektivní podmínka trestnosti se 

vztahuje jen na toho, kdo se sám přivedl do stavu nepříčetnosti.97 

Co se týká pomoci k trestnému činu opilství, Dolenský se na pomoc 

k trestnému činu opilství dívá stejně jako na návod. To znamená, že pomoc k opilství 

vidí jako nemožnou.98 

                                                 
96 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
97 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
98 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
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Opačně však Říha99, který pomoc k trestnému činu opilství vidí jako reálnou. 

„Může jít jak o pomoc psychickou, (povzbuzování k napití, neustálé připíjení atd.; 

jde tu o utvrzování v popíjení, ne o vyvolání rozhodnutí spáchat trestný čin) tak i o 

pomoc fyzickou (přinášení stále nových skleniček s lihovinou). Pomocník musí 

jednat úmyslně a mezi jednáním pomocníka a pachatele trestného činu opilství musí 

být příčinná souvislost. Postačí, pokud jednání pomocníka spáchání trestného činu 

usnadní, zřejmě by se však žádala významnější pomoc.“100 Říha dále uvádí konkrétní 

případ, kdy by osoba mohla odpovídat za pomoc k trestnému činu opilství. „osoba A 

ví o násilnické povaze osoby B, ví, že se v nepříčetnosti dopustí výtržnosti, že bude 

ničit zařízení restaurace, že napadne obsluhu, kterou nemá v lásce atd., jako už se to 

stalo už v několika předchozích případech. Povzbuzuje ho k pití a objednává mu je 

na vlastní účet.“ V případě, že se osoba B v nepříčetnosti dopustí kvazideliktu, bude 

podle Říhy osoba A odpovídat za pomoc k trestnému činu opilství. 

„Účastenství na kvazideliktu je možné pouze tehdy, pokud účastník jednal ve 

skutkovém omylu, nevěděl, že se účastní na činu páchaném nepříčetnou osobou. 

Mohl by pak být trestný pouze za přípravu k trestnému činu.“101 

Domnívám se, že návod k trestnému činu opilství možný není. Stejně tak si to 

myslím i o pomoci k trestnému činu. V pojetí trestného činu opilství, tak jak jej zná 

náš trestní zákoník, je zakotvena objektivní podmínka trestnosti. Tato podmínka se 

vztahuje pouze na pachatele trestného činu opilství. V případě, že by bylo trestné už 

jen to, že se osoba přivede zaviněně vlivem návykové látky do stavu nepříčetnosti, 

byl by podle mě návod i pomoc k tomuto trestnému činu jednoznačně možný. Ale 

v případě, kdy náš zákonodárce poskytuje takové osobě beztrestnost, a to až do doby, 

než se v nepříčetnosti dopustí činu jinak trestného, je myšlenka trestání účastníka 

podle mne mylná. V případě existence úmyslu návodce nebo pomocníka k trestnému 

činu, je možná varianta nepřímého pachatelství. 

    

    
 

 
                                                 
99  ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
100 ŘÍHA, J. Zamyšlení nad trestným činem opilství. Kriminalistika, 2002, č. svazku 4. 
101 DOLENSKÝ, A. Opilství, in: Bulletin advokacie, 1992, 6-7, s. 40. 
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5. Actio libera in causa  

Jak již jsem uvedl výše, zavinění se u trestného činu opilství vztahuje jen k přivedení 

se do stavu nepříčetnosti požitím nebo aplikací návykové látky. 

Actio libera in causa („jednání svobodné ve své příčině“) je institut trestního 

práva, který dopadá na situace, kdy zavinění pachatele nezahrnuje pouze přivedení se 

do stavu nepříčetnosti, ale je tu psychický vztah pachatele k možnosti spáchání 

trestného činu v nepříčetnosti. Jinak řečeno, už v době přivádění se do stavu 

nepříčetnosti je tady úmysl (actio libero in causa dolosa ), a to právě k možnosti 

spáchání trestného činu. Nebo se pachatel dopustí nedbalostního trestného činu s tím, 

že jeho nedbalost spočívala právě v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti (actio 

libero in causa culposa).102 

Trestní zákoník výslovně upravuje obě varianty actio libera in causa 

v souvislosti s trestným činem opilství. A to v druhém odstavci § 360 trestního 

zákoníku. 

 

§ 360 stanoví: 

(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivede-li se pachatel do 

stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin 

z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti. 

 

Toto ustanovení vylučuje použití privilegovaného ustanovení § 360 odst. 1. To 

znamená, že v případech actio libero in causa se na pachatele neužije zvláštní 

skutková podstata trestného činu opilství, ale pachatel bude plně odpovídat za trestný 

čin, kterého se v nepříčetnosti dopustil. To samé platí o vyloučení možnosti použití § 

26 Tr.Zák., které by pachateli zaručovalo beztrestnost.103 

Trestný čin opilství se tedy užije podpůrně v těch případech, kdy se neuplatní 

některá z variant actio libera in causa. 

 

 

                                                 
102 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné- I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a. s., 2007., s. 200. 
103 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. I. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání: Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 1211.   
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5. 1. Actio libera in causa dolosa  

Jak již jsem uvedl výše, v tomto případě se pachatel přivede do stavu nepříčetnosti 

v úmyslu spáchat v tomto stavu trestný čin.      

 Například: „ pachatel, který ví na základě svých předchozích zkušeností, že 

pak ztrácí zábrany a použití násilí mu nečiní potíže, se tímto způsobem dostane do 

komplikované opilosti a v tomto stavu spáchá ublížení na zdraví nebo vraždu; 

vzhledem k tomu, že aktivní činnost v nepříčetnosti nelze zcela jistě přepokládat, 

mohli by se v praxi spíše vyskytnout případy úmyslných omisivních deliktů, např. 

úmyslně zaviněných dopravních nehod, obecných ohrožení či teroristických útoků, 

kdy osoba, která má povinnost konat, by se úmyslně rozhodla nekonat, přičemž bez 

intoxikace vedoucí k nepříčetnosti by takového jednání nebyla schopna.“104 

 

5. 2. Actio libera in causa culposa 

V tomto případě zákon řeší situaci, kdy bude pachatel odpovídat za nedbalostní 

trestný čin. K protiprávnímu jednání pachatele, v době kdy je nepříčetný, se vztahuje 

zavinění ve formě nedbalosti. To znamená, že ve vztahu k přivedení se do stavu 

nepříčetnosti je tu buď úmysl, nebo nedbalost.105  

„Pachatel se tu přivádí úmyslně např. požíváním alkoholu nebo jiné návykové 

látky do stavu nepříčetnosti a činí tak zároveň s vědomím, že v tomto stavu může 

spáchat trestný čin, přičemž spoléhá na nepřiměřené důvody, že k činu nedojde. 

Pachatel si takto může počínat dokonce i bez toho vědomí, ač to vzhledem 

k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.“106 Například, když se 

řezník v průběhu zabíjačky záměrně opil tak, že posléze ve stavu plné nepříčetnosti 

při manipulaci s jateční pistolí, těžce zranil svého pomocníka.107 

„Pachatel se může do inkriminovaného stavu přivést i z pouhé nedbalosti, 

načež spáchá nedbalostní trestní čin. 

                                                 
104 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 200. 
105 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 200. 
106 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, 3. přepracované a doplněné vydání, 
Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 229. 
107 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, 3. přepracované a doplněné vydání, 
Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 229 



 45 

Např. požárník ve službě se během ní opil „do němoty“ (nepříčetnosti), i když účinky 

alkoholu znal. V momentě, když musel na výjezd, při vlastním zákroku způsobil pád 

zachraňované osoby ze žebříku, která v důsledku toho zemřela. Právě tyto možné 

následky mu musely být jasné už v době opíjení se.108 

Na závěr bych ještě upozornil na to, že někteří autoři vidí jako systematičtější, 

zařazení ustanovení o actio libera in causa do obecné části trestního zákoníku, tedy 

v souvislosti s  úpravou nepříčetnosti.109 V novém trestním zákoníku však instituty 

actio libera causa zůstaly upraveny na stejném místě, tedy v souvislosti se skutkovou 

podstatou trestného činu opilství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, 3. Přepracované a doplněné vydání, 
Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 230. 
109 LANGER, P. Trestný čin opilství (1. část ) Bulletin advokacie, 2005, č. svazku 2, s. 31. 
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6. Trestní sankce a některé procesněprávní aspekty 

V této částí diplomové práce se zaměřím na některé problémy, které souvisejí 

s trestáním osob zaviněně nepříčetných. Budu se věnovat trestním sankcím, které lze 

za trestný čin opilství uložit. Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.  

 V této části se také stručně věnuji problematice trestního řízení, v souvislosti 

s trestným činem opilství. 

 

6. 1. Tresty a ochranná opatření 

Trest je jedním z prostředků státního donucení, které stát používá při plnění svých 

funkcí. Trest je prostředkem v rukou státu k ochraně společnosti a občanů před 

trestnými činy. Pohrůžkou trestem, ukládáním a výkonem trestu poskytuje stát 

ochranu základním právním hodnotám.110 

Mezi nezbytné znaky trestu patří to, že působí určité osobě újmu. Jde o citelné 

zásahy do občanských práv. Pohrůžkou touto újmou, ukládání a jejich výkon mají 

působit preventivně na členy společnosti a odvracet je od trestné činnosti. Naše 

trestní právo je založeno na zásadě humanismu. Trest by měl být vždy krajním 

řešením. Měl by být adekvátním a spravedlivým, jen tak může plnit svou funkci. 

Trest má působit jak na pachatele trestného činu, tak i na společnost.111  

„Trestní sankce je opatřením státního donucení, které jménem státu ukládají 

v závěru trestních řízení k tomu povolané soudy. Trest může být úložen jen za 

spáchaný trestný čin, jeho pachateli a jen na základě zákona (nulla poena sine lege – 

čl. 39 LPS). Trest je právním následkem trestného činu. Trestní sankce musí být 

přiměřené povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele (§ 38 

odst. 1 Tr.zák.). Trest může bezprostředně postihnout jen pachatele trestného činu. 

Obsahuje i negativní hodnocení trestného činu – snaha prevence další trestné 

činnosti.“112 

Trestní zákoník ve svém § 52 stanoví, které druhy trestů může za spáchané 

trestné činy soud uložit. 

                                                 
110 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 42. 
111 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 42. 
112 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 272. 
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 Skutková podstata trestného činu opilství v § 360 Tr.zák. stanoví za tento 

trestný čin trest odnětí svobody na tři až deset let. Tady je změna oproti úpravě 

v dřívějším trestním zákoně, kde byla stanovena trestní sazba v rozmezí tří až osmi 

let. Zákonodárce tedy zvýšil horní hranici trestní sazby. A to i přesto, že vysoká 

horní hranice trestu odnětí svobody za tento trestný čin byla velmi kritizovaná už 

v dřívější úpravě. Zákonodárce zvýšil už tak vysokou horní hranici trestní sazby, 

jaký ho k tomu vedl důvod, se lze jen domnívat. V důvodové zprávě k trestnímu 

zákoníku toto vysvětleno není.  

 Když si uvědomíme, že trestní čin opilství je trestným činem abstraktně 

ohrožovacím, kde se zavinění vztahuje pouze k přivedení se do stavu nepříčetnosti a 

kvazidelikt je pouhou objektivní podmínkou trestnosti a není kryt zaviněním 

pachatele. Takto vysoká sankce je nepřijatelně vysoká.  

 „Takto vysoká trestní sazba naznačuje, že je třeba při ukládání trestu přihlížet 

i k nezaviněnému kvazideliktu, zejména k významu chráněného zájmu, který byl 

kvazideliktem dotčen, k způsobu provedení kvazideliktu, k jeho následkům, 

k okolnostem za nichž byl spáchán, zřejmě i k míře „zavinění“ a dále k osobě 

pachatele, jeho poměrům a možnostem nápravy.“113  

Z tohoto pohledu je takto vysoká sankce naprosto nepřijatelná a dokonce i 

nepochopitelná. Jak již jsem uvedl na začátku své práce, právě v otázce trestu vidí 

Dolenský onen nesoulad se zásadou odpovědnosti za zavinění. Trestní právo zde 

tedy zřejmě ustupuje většinovému názoru společnosti a jistým způsobem navazuje na 

dřívější úpravu plné odpovědnosti za zaviněnou nepříčetnost, která v našem právu 

platila poměrně dlouhou dobu.  

Tato trestní sazba se však může měnit. V ustanovení o trestném činu opilství je 

dále stanoveno to, že dopustí-li se pachatel činu jinak trestného, na který zákon 

stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

„Při určování, který trest je mírnější, se vychází především z horní hranice 

trestu odnětí svobody, je-li tato stejná, pak z dolní hranice trestu odnětí svobody. 

Pokud i ta je stejná, je mírnější to ustanovení, u něhož to trestní zákon (v obecné i 

zvláštní části) připouští vedle trestu odnětí svobody alespoň jeden další alternativní 

 

                                                 
113 ŘÍHA, J. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie. 2006, č. 4, s. 35. 
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 druh trestu jako trest samostatný.“114 

   Ochranná opatření jsou samostatnou kategorií trestněprávních sankci. Je 

možné je uložit nejen trestně odpovědným osobám, ale i těm, které nejsou trestně 

odpovědné. 

Mají společné rysy s tresty. Jsou opatřeními státního donucení, které mohou 

vyslovit pouze soudy na základě zákona, jsou vynutitelné statní mocí, uložit je může 

pouze trestní nebo civilní soud. Platí pro ně zásada nullum crimen, nulla poena sine 

lege. Osobě, které bylo ochranné opatření uloženo, vzniká určitá újma – omezení 

občanských práv a svobod. Konečný účel je u ochranných opatření a u trestů shodný 

– ochrana společnosti.  

Ochranná opatření musí být přiměřená, nesmí jimi být ponížena lidská 

důstojnost. Kde postačí ochranné opatření pachatele méně postihující, nesmí být 

uloženo opatření pro pachatele citelnější. Újma způsobená ochranným opatřením 

nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu. 

Díky společným rysům je možno tresty a ochranná opatření kombinovat. 

Ochranná opatření mohou tresty nahrazovat.115 

Rozdílný je způsob uskutečňování účelu. Ochranná opatření chrání společnost 

prostředky speciální prevence. Nemají působit generálně preventivně, neobsahují 

morálně politický odsudek činu. Způsobená újma není funkční složkou, ale 

nevyhnutelným účinkem. Do popředí vystupuje terapeutická, výchovná a 

zabezpečovací úloha ochranného opatření. Kvůli neurčitosti svého trvání, může být 

újma závažnější, než u některých trestů odnětí svobody (délka trvání je kontrolována 

soudem).116 

Trestní zákoník stanovuje v § 98 druhy ochranných opatření. Jsou jimi: 

ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a 

ochranná výchova. 

U trestného činu opilství lze uvažovat zejména o ochranném léčení. Soud může 

uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže pachatel, který zneužívá návykovou látku, 

spáchá trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné 

                                                 
114 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 140 až 421. Komentář. 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2009.   
115 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 478, 479. 
116 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 478, 479. 
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léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze 

dosáhnout (§ 99 odst. 2 písm. b Tr.zák.). 

 

6. 2. Trestní řízení 

„Trestní řízení je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, popř. i 

jiných osob zúčastněných na trestním řízení, jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl 

trestný čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele a uložit mu podle zákona 

sankci, učiněné rozhodnutí vykonat, popř. jeho výkon zařídit, dále působit 

k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti a k výchově 

občanů.“117 

 Když se podíváme na skutkovou podstatu trestného činu opilství, zjistíme, že 

v trestním řízení bude klíčové zjištění, zda byl pachatel nepříčetný. A dále, zda si 

tuto nepříčetnost nezpůsobil zaviněně vlivem návykové látky. Důležité je však také 

zjištění, zda v době, kdy se osoba přiváděla do stavu nepříčetnosti, byla vůbec 

příčetná. Je také nutné zjišťovat existenci či neexistenci psychického vztahu k činu 

jinak trestnému a z toho vyplývající možnosti použití ustanovení o actio libera in 

causa.  

Nepříčetnosti jsem se věnoval podrobně v části věnované objektivní stránce 

skutkové podstaty trestného činu opilství, a to i v souvislosti procesní.  

Otázka příčetnosti či nepříčetnosti pachatele je otázkou právní. Tato 

problematika je velmi složitou a orgán činný v trestním řízení si proto přibírá znalce. 

Podle § 116 odst. 1 zákona číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném 

znění (dále jen trestní řád), je-li třeba vyšetřit duševní stav obviněného, přibere si 

k tomu vždy znalce z oboru psychiatrie. Hmotněprávní postavení znalců upravuje 

zákon číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, v platném znění.  

Trestní řád upravuje procesní aspekty činnosti znalce v trestním řízení, jako 

přibrání znalce, příprava posudku, odstranění vad posudku, výslech znalce a důkazní 

prostředek ohledání, zejména věci, těla, mrtvoly, ale také vyšetření duševního stavu. 

                                                 
117 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. Vyd. Praha: ASPI, 
2008, s. 12. 
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Budou-li přibráni k vyšetření duševního stavu dva znalci, a jestliže se jeden ze 

znalců psychiatrů, kteří zpracovali posudek o duševním stavu obviněného v době 

činu, podstatně odchýlil při svém výslechu v hlavním líčení od závěrů společně 

písemně vypracovaného posudku, bude soud povinen k jeho novým závěrům 

vyslechnout i druhého znalce.118 

Pro trestní řízení je důležitá otázka, podle jakého ustanovení trestního zákoníku 

se bude pachateli trestného činu opilství ukládat sankce. Jestli podle obecné trestní 

sazby, obsažené v § 360 Tr.zák. nebo podle trestní sazby mírnější, obsažené 

v ustanovení o trestném činu, který svou skutkovou podstatou odpovídá kvazideliktu, 

jehož se pachatel dopustil. 

To má význam pro normy hmotného práva, například možnost uložení 

některého z trestů. Významné je to také z hlediska norem práva procesního. Je tu 

otázka použití odklonů v trestním řízení (§ 307 – 314 trestního řádu), řízení před 

samosoudcem (§ 314a – 314d trestního řádu), vydání trestního příkazu (§ 314e – 

314g trestního řádu), ale také otázek nutné obhajoby (§ 36 a 36a trestního řádu, 

pachatel trestného činu opilství tedy nemusí mít vždy obhájce). 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
118 LANGER, P. Trestný čin opilství (dokončení, 1. část) Bulletin advokacie, 2005, č. svazku 2, s. 58. 
119 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část; zvláštní část. Praha: Leges, 2009, s. 796. 
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7. Alkohol jako návyková látka 

Alkohol je v České Republice nejvíce rozšířenou a nejvíce přístupnou drogou. 

Jak již jsem se zmínil na začátku své práce, hlavním problémem této návykové látky 

je vysoká společenská tolerance. Alkohol je lehce dostupná a levná droga. Největším 

nebezpečím alkoholu, jako návykové látky, spočívá v tom, že působí jako důležitý 

kriminogenní faktor. Užívání alkoholu je tak spojené s určitými negativními jevy ve 

společnosti.  

„Alkohol (ethylalkohol, ethanol) vzniká kvašením cukernatých látek. Pivo 

obsahuje 1 až 5 % čistého alkoholu, víno má 7 až 12 % a koncentráty 22 až 50 % 

alkoholu.“120   

 „Alkohol je látka chemicky jednoduchá, její účinek je však složitý a dosud ne 

zcela objasněný.“121 

K tomu, aby byla naplněna skutková podstata trestného činu opilství, je třeba, 

aby se pachatel zaviněně přivedl požitím nebo aplikací návykové látky do stavu 

nepříčetnosti. Trestní zákoník v § 130 zařazuje alkohol mezi návykové látky. 

„Do těla se dostává cestou zažívacího traktu – resorpce ústní sliznicí je 

nevýznamná, žaludeční sliznicí se vstřebává asi 20 % požitého alkoholu, 

dvanáctníkem a tenkým střevem asi 80 %. Nevýznamná je možnost resorpce 

alkoholu vdechováním alkoholových par nebo neporušenou kůží dospělého jedince 

(u malých dětí však byly popsány intoxikace alkoholem jeho resorpcí z alkoholových 

obkladů). Rychlost vstřebávání závisí na množství a charakteru jídla požitého před 

napitím.“122 

Množství alkoholu v krvi (alkoholemie) se uvádí jako počet miligramů 

alkoholu ve 100 ml krve. Přítomnost alkoholu v krvi se zjišťuje dvěma nezávislými 

metodami – plynovou chromatografií a Widmarkovou metodou.123 

Při požití alkoholických nápojů je nezbytným předpokladem pro posouzení 

otázky, zda pachatel trestného činu jednal za podmínek ustanovení § 360 Tr.zák. o 

                                                 
120 DUFEK, Miroslav, Soudní psychiatrie. Praha: Orbis, 1976, s. 165. 
121 PAVLOVSKÝ, Pavel, a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozšířené a aktualizované 
vydání. Praha: Grada Publishing 2009, s. 55 až 62. 
122 PAVLOVSKÝ, Pavel, a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozšířené a aktualizované 
vydání. Praha: Grada Publishing 2009, s. 55 až 62. 
123 PAVLOVSKÝ, Pavel, a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozšířené a aktualizované 
vydání. Praha: Grada Publishing 2009, s. 55 až 62. 
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trestném činu opilství, objektivní zjištění výšky hladiny alkoholu v jeho krvi, které 

spadá do oboru soudního lékařství. Teprve na základě tohoto, popřípadě i dalších  

potřebných zjištění, je možno objasňovat okolnosti významné pro posouzení 

příčetnosti obviněného znaleckým posudkem z oboru psychiatrie o duševním stavu 

pachatele.124 

Základním pojmem související s alkoholem je opilost. Opilost můžeme dělit 

tímto způsobem:125 

 

1) Opilost prostá (ebrietas simplex) 

Opilost prostá se podle závažnosti hodnotí jako lehká, středně silná a těžká. 

Lehká podnapilost se projevuje zarudnutím v obličeji, zvýšenou hovorností, 

celkovou uvolněností, dobrou náladou, lehkými poruchami motorické koordinace. 

Při středně silné opilosti se stupňují výše uvedené příznaky. V těžké opilosti může 

docházet k agresivním projevům, podnapilý jedinec padá na zem, jeho řeč je 

nesrozumitelná. 

Z forenzního hlediska je konstatování, že trestný čin byl spáchán v prosté 

podnapilosti v době na kterou chybí vzpomínka, nevýznamné. Vznik stavu 

nepříčetnosti při prosté opilosti se nedá vyloučit, ale je obtížně dosažitelný 

 

2) Opilost patologická (ebrietas pathica) 

Při patologické opilosti dochází ke kvalitativní poruše vědomí ve smyslu 

mrákotného stavu. Náhle začíná a náhle končí, podnapilý jedinec se může chovat 

zdánlivě zcela nenápadně a účelně. Jeho výraz je však nepřítomný, obličej bývá 

bledý, zornice strnulé, nálada může být buď úzkostná, nebo agresivní. Pohybová 

koordinace nebo řeč nebývají narušené. Jednání nemá srozumitelnou motivaci a 

může vést k trestným činům násilného charakteru. Na stav trvající nejvýše pár hodin 

a končící usnutím jedince je úplná amnézie.  

                                                 
124 Vrchní soud v Praze, rozhodnutí ze dne 18. února 1994, sp. zn. 2 To 37/93. „Nezbytným 
předpokladem pro posouzení otázky, zda pachatel trestného činu jednal za podmínek ustanovení § 
201a trestního zákona o trestném činu opilství, je objektivní zjištění výšky hladiny alkoholu v jeho 
krvi, které spadá do oboru soudního lékařství. Teprve na základě tohoto, popř. i dalších potřebných 
zjištění, je možno objasňovat okolnosti významné pro posouzení příčetnosti obviněného znaleckým 
posudkem z oboru psychiatrie o duševním stavu pachatele“. 
125 PAVLOVSKÝ, Pavel, a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozšířené a aktualizované 
vydání. Praha: Grada Publishing 2009, s. 55 až 62 
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Vznik patické ebriety není vázán na množství vypitého alkoholu, může k ní 

dojít i po vypití malé dávky126, pokud byla situace k jejímu vyvolání příznivá – za 

provokující faktory se považuje vrozená nesnášenlivost alkoholu, interakce 

s požitými léky, horko, vyčerpání, duševní napětí, organické poškození CNS apod. 

Zjištění patické ebriety jednoznačně končí výrokem o vymizení 

rozpoznávacích a ovládacích schopností. 

 Nepříčetnost způsobená patickou ebrietou nevylučuje trestní odpovědnost 

pachatele, pokud si stav patologické opilosti zaviní aspoň z nevědomé nedbalosti. 

Osoba tak může být odpovědná za trestný čin opilství v případě, že se přivede 

vlivem alkoholu do mrákotného stavu a v tomto stavu pak spáchá čin jinak trestný a 

přitom si tato osoba mohla být nebo byla vědoma toho, že při jejím zdravotním stavu 

může požití alkoholu tento mrákotný stav vyvolat.127 K tomuto stavu musí tedy 

existovat pachatelovo zavinění.128 

 

3) opilost komplikovaná (ebrietas complicata) 

U opilého se rychle stupňuje podráždění, které (na rozdíl od patické opilosti) 

zpravidla nějakým způsobem navazuje na předchozí rozrušení, ale například i 

malichernou hádku. Dochází často k násilným činům vůči okolí i vůči sobě samému. 

Vědomí není zcela jasné, čemuž odpovídá i nepřesnost vzpomínek.129 

 

                                                 
126 PAVLOVSKÝ, Pavel, a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozšířené a aktualizované 
vydání. Praha: Grada Publishing 2009, s. 60. „Případ lékaře, který po dvou nočních službách zašel do 
společnosti, kde vypil 2 dcl vína, poté se zvedl, vyšel na ulici a naprosto nemotivovaně rozkopal 
skleněnou výlohu dveří obchodu; vstoupil dovnitř, rozházel zboží a poté usnul na podlaze. Na stav 
měl naprostou anamnézu; dosud se mu nic podobného nestalo. Stav byl vyhodnocen jako patická 
ebrieta s vymizením rozpoznávacích a ovládacích schopností. 
127 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné-I. Obecná část. Praha: ASPI, a. 
s., 2007, s. 200. 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky, sp. zn. 5 Tz 1/1998, ze dne 18. 2. 1998, „Má-li být 
důvodem pro rozhodnutí vyšetřovatele o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) 
trestního řádu nepříčetnost obviněného v době činu způsobená jeho patickou alkoholovou reakcí 
(patologickou opilostí), musí mít takové rozhodnutí dostatečný podklad nejen ve znaleckém důkazu 
opatřeném po vyšetření duševního stavu obviněného, ale dokazováním je třeba spolehlivě objasnit i 
skutečnost, že si obviněný uvedený stav nezavinil sám, a to ani z nedbalosti, tedy že stav patologické 
opilosti nemohl předvídat. Jestliže se do stavu nepříčetnosti přivedl pachatel požitím nebo aplikací 
návykové látky nebo jinak, je nutno spolehlivě objasnit, zda tak učinil zaviněně či nikoli, a pokud je 
zde zavinění pachatele v uvedeném směru, je nutno zkoumat formu a obsah zavinění, od nichž závisí, 
zda bude pachatel trestně odpovědný v plném rozsahu, nebo jen za trestný čin opilství. Při nedostatku 
zavinění nebude pachatel pro nepříčetnost trestně odpovědný.“ 
129 DUFEK, Miroslav. Soudní psychiatrie. Praha: Orbis, 1976, s. 167. 
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8. 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.  
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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. 
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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.  
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Nejvyšší soud České Republiky- 

USNESENÍ, sp. zn. 11 Tdo 281/2009, ze dne 31. března 2009 

USNESENÍ, sp. zn. 11 Tdo 1482/2007, ze dne 21. ledna 2008 

USNESENÍ, sp. zn. 7 Tdo 1379/2006, ze dne 15. listopadu 2006 

USNESENÍ, sp. zn. 3 Tdo 705/2005, ze dne 29. června 2005 

USNESENÍ, sp. zn. 3 Tdo 407/2003, ze dne 29. dubna 2003 

ROZHODNUTÍ, sp. zn. 11 To 73/1992, ze dne 4. června 1992 

ROZHODNUTÍ, sp. zn. 5 Tz 1/1998, ze dne 18. února 1998 

 

Nejvyšší soud ČSSR- 

ROZHODNUTÍ, sp. zn. 3 Tz 2/1985, ze dne 14. března 1985 

ROZHODNUTÍ, sp. zn. 11 Tz 21/78, ze dne 7. června 1978 

ROZHODNUTÍ, sp. zn. 7 Tz 28/1968, ze dne 25. června 1968 

 

Vrchní soud v Praze- 

ROZHODNUTÍ, sp. zn. 2 To 37/1993, ze dne 18. února 1994 

 

Všechna rozhodnutí jsou k dispozici na webových stránkách příslušných 

soudních institucí a v systému ASPI a CODEXIS. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění = Tr.zák. 

Zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění = Tr.ř. 
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NÁZEV PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE 

The crime of habitual drunkenness under s. 360 of the Criminal Code 

 

SUMMARY 

The purpose of my thesis is to analyze the crime of drunkenness under valid 

and effective law. The offense of drunkenness is regulated in the sec. 360 of the 

Criminal Code (40/2009 Coll.). In the introduction to my thesis I put forward current 

issues, which I wish to research in my work and mention several particular questions, 

which I wish to answer of all things. My thesis consists of eight chapters: 

In the first chapter, the basic issues, I generally introduce the matter of the 

offense of drunkenness, then I zoom on several theoretical ways of treatments of the 

culpable insanity and finally, I try to place the offense in a context of the Czech 

criminal law and its relations to whole legal system.  

The second chapter is dedicated to the development of the offense of 

drunkenness in this country. Most interesting point to see is, how much theoretical 

modifications and their variants followed during the time and how they interacted 

and influenced each other. 

In the third chapter, which is the most comprehensive part of my thesis, I 

analyze the facts of the crime of drunkenness. I define its key terms and details 

related to the features, which characterize the offense. This chapter describes close 

quasidelict to a greater details and mention the the most common quasidelicts. This 

chapter consists of five parts. 

The fourth chapter describes the possibilities of preparation, attempt, 

complicity and participation in the offense of drunkenness, I gradually analyze, 

which kinds of  cooperation are possible. 

The fifth chapter is dedicated to institute an actio libera in causa. This chapter 

is divided into two parts: first is dedicated to the actio libera in causa dolosa, the 

second part to the actio libera in causa culposa. 

The sixth chapter tracts about criminal penalties and certain aspects of the 

criminal proceedings. It is divided into two parts, the first part look at the penalties 
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and protective measures. In the second part I particularly describe specialties of 

criminal proceedings related to with the offense of drunkenness. 

In the chapter seven I focused on questions related to the most used of 

addictive substances in the Czech Republic, the alcohol, still the major of leading 

factors in the crime ratings. Problems of alcohol abuse are major issues not only for 

criminal law, but remains clearly being a problem with wide social consequences. 

In chapter eight I compare my goals with achieved result. In final, I consider 

the present legal sanction to be most problematic point of current construction. In 

view with all relations of my work the sanction seems to be unreasonably high, I 

would clearly welcome a change of sanction, which would result that a committed 

the offense would never go to level of crime including all proceeding relations to it 

(which I pointed out in my work). 

 

KLÍČOVÁ SLOVA (KEY WORDS) 

opilství = drunkenness 

nepříčetnost = insanity 

návyková látka = habit forming substance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


