
Abstrakt: 

Trestný čin opilství podle § 360 TZ 

Účelem této práce je shrnout v komplexní analýze problematiku, která se váže k 

právní úpravě trestného činu opilství. Trestný čin opilství (někdy také nazývaný 

„rauschdelikt“) představuje jeden z možných přístupů, kterak odpovědět na složitou otázku, 

jak postihnout pachatele, který se dopustil jednání majícího jinak znaky trestného činu (tzv. 

kvazideliktu) ve stavu nepříčetnosti, do něhož se přivedl požitím návykové látky. Zároveň se 

koncepce rauschdeliktu jeví jako nejlépe vyhovující z hlediska souladu se základními principy 

trestního práva, zejména se zásadou „nullum crimen sine culpa“. 

Koncepce rauschdeliktu není v moderním právu novinkou. Jedná se o právní institut 

s dlouhou tradicí a hlubokými historickými kořeny, přičemž je ve srovnání s ostatními 

trestnými činy v mnoha ohledech specifický. Téma práce jsem si zvolil v kontextu nedávné 

rekodifikace trestního práva hmotného. Vzhledem k tomu, že předchozí úprava byla často 

z mnoha důvodů terčem kritiky řady teoretiků, jistě není bez zajímavosti zhodnotit, jak se 

zákonodárce s touto kritikou vyrovnal, jaké změny v tomto ohledu přinesl nový trestní 

zákoník a zda byly vytýkané nedostatky napraveny. 

Práce je systematicky rozdělena do deseti kapitol. První úvodní kapitola v krátkosti 

definuje základní terminologii a blízké instituty nepříčetnosti a zavinění. Podkapitola 1.3. 

zařazuje trestný čin opilství do širšího rámce jednání osob pod vlivem návykové látky. 

Kapitola druhá podrobně popisuje historický vývoj tohoto trestného činu od nejstarších 

kořenů po současnost. Třetí kapitola přibližuje možná teoretická uchopení rauschdeliktu, 

přičemž každý z těchto přístupů vede v důsledku k odlišným závěrům, které mají zásadní vliv 

na konečné posouzení pachatelovy odpovědnosti. 

Těžiště práce se nachází v kapitole čtvrté, která je věnována platné úpravě trestného 

činu opilství podle § 360 TZ. Kapitola je rozdělena na pět podkapitol popisujících skutkovou 

podstatu trestného činu opilství, tedy znaky charakterizující objekt, objektivní stránku, subjekt 

a subjektivní stránku skutkové podstaty trestného činu. Poslední podkapitola se zabývá 

kvazideliktem jako tzv. objektivní podmínkou trestnosti. 



Kapitola pátá se věnuje problematice sankce, zejména z hlediska její přiměřenosti a 

souladu s abstraktně-ohrožovacím pojetím trestného činu opilství. Šestá kapitola ve stručnosti 

upozorňuje na příbuzný institut „actio libera in causa“, který je v našem trestním zákoníku 

výslovně upraven v rámci druhého odstavce § 360 TZ. Actio libera in causa je trestněprávní 

konstrukcí, která nám dovoluje v určitých případech postihnout pachatele přes jeho 

nepříčetnost podle obecných zásad. Sedmá a osmá kapitola je zaměřena na dílčí otázky 

účastenství a souběhu v kontextu trestného činu opilství. Komparaci české právní úpravy 

„rauschdeliktu“ s vybranými zahraničními úpravami se věnuje kapitola devátá. A konečně 

poslední desátá kapitola shrnuje několik možných úvah a návrhů de lege ferenda. 

V samotném závěru je platná úprava trestného činu opilství zhodnocena z celkového 

pohledu a jsou zdůrazněny nejzávažnější nedostatky, které se, jak musíme na tomto místě 

bohužel konstatovat, zákonodárci nepodařilo odstranit ani v procesu nedávné rekodifikace 

trestního práva hmotného. 
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