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1 Úvod 
 

Neposkytnutí pomoci nemůžeme vnímat pouze jako téma právní. Jedná         

se totiž spíše o otázku morální a etickou. Kdokoli se může dostat do situace, kdy 

bude muset někomu poskytnout pomoc a tím mu třeba i zachránit život. Stejně tak   

se každý z nás může ocitnout ve stavu, ve kterém sám bude pomoc potřebovat. 

Typickým příkladem je dopravní nehoda. Přitom z výzkumů Ministerstva vnitra 

vyplývá, že od dopravní nehody ujede každý pátý řidič, aniž by se zajímal                  

o způsobené následky. 1 Tento výsledek je podle mě naprosto alarmující.          

Myslím si, že je zde velký problém jednak v neznalosti první pomoci, ale hlavně         

v lidské lhostejnosti. Přitom právo, které dává meze lidskému chování, se označuje 

jako minimum mravnosti. Poskytnutí pomoci jinému spíše otázkou našeho     

svědomí, což asi sebelepší právní systém bohužel neovlivní a nezlepší. Proto            

si myslím, že tato problematika není jen záležitostí právní, ale měly by se jí věnovat   

i jiné společenské vědy jako sociologie nebo psychologie, aby se dostala do širšího 

povědomí společnosti. 

Jako velmi problematická se jeví otázka neposkytnutí pomoci zejména 

v oblasti zdravotnictví. V této oblasti se vyskytuje spousta sporných situací, kterým    

je věnována samostatná kapitola. Z hlediska pojmosloví se nemůžeme zcela 

spoléhat na právní úpravu. Právní normy totiž většinou neobsahují žádnou definici 

v nich uvedených pojmů. Přitom třeba otázka týkající se rozsahu potřebné pomoci   

je v oblasti zdravotnictví často zcela stěžejní. Navíc ani v užívaných pojmech není 

právní úprava jednotná. V tomto případě je často vhodné se obrátit                            

k judikatuře, která tyto nedostatky pomáhá řešit. Vzhledem k těmto okolnostem       

se nelze divit, že ani sami pracovníci ve zdravotnictví si někdy nejsou zcela jisti 

ohledně této problematické právní úpravy.  

Cílem této práce je objasnit základní, ale i sporné pojmy a otázky související 

s problematikou neposkytnutí pomoci, včetně znaků jednotlivých skutkových podstat 

tohoto trestného činu.    

                                                           
1
 Ředitelství služby dopravní polici Policejního prezidia České republiky. Www.policie.cz [online]. 2010 [cit. 

2011-11-24]. Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010. Dostupné z 
WWW: <www.policie.cz/soubor/2010_12_informace_pdf.aspx > 
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Součástí je také krátký historický exkurz do vývoje právní úpravy tohoto 

trestného činu. Vzhledem k bohaté judikatuře, jsou součástí textu mé práce také 

četné praktické příklady, které pomáhají sjednocovat činnost soudů v této oblasti. Pro 

přesnější informace jsem v odkazech uvedla výslovná znění použitých ustanovení 

jednotlivých právních norem, které souvisí s danou tématikou.   

Za cíl této práce považuji stručně a přehledně toto téma obsáhnout.  Přestože 

se téma neposkytnutí pomoci může jevit jako jednoznačné a neproblematické, opak 

je však pravdou, jak se mi vyjevilo v průběhu příprav této práce. Proto pevně   

doufám, že se mi alespoň zčásti podaří vytyčeného cíle dosáhnout. 
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2 Výklad právních norem a souvislost s judikaturou 

 

Výklad  právních norem,  neboli jejich interpretace, slouží k objasnění obsahu 

jejich textu a významu zejména jejich nejasných nebo sporných částí nebo pojmů. 

„Potřeba interpretace právních norem plyne ze skutečnosti, že jazykové vyjádření 

normy není totožné s vlastní právní normou.“ 2 „Smyslem interpretace je v zásadě 

zajistit pokud možno jednotný postup soudů a jiných orgánů aplikujících právní 

normy při aplikaci jednotlivých právních norem, což je důležitým atributem ústavnosti           

a legality.“ 3 Jednotný postup soudů a státních orgánů (orgánů činných v trestním 

řízení) při aplikaci trestně právních norem je totiž nezbytným předpokladem právní 

jistoty, která je důležitým znakem demokratického právního státu, kterým Česká 

republika nepochybně je, což deklaruje i Ústava České republiky v čl.1 odst.1.  

Podle subjektů interpretace právních norem můžeme rozlišit několik druhů 

výkladu: výklad laický, doktrinální, legální, interní, autentický, výklad Ústavního 

soudu a pro tuto práci významný výklad soudů vyšších stupňů. Podrobněji se 

jednotlivými druhy interpretace právních norem zabývat nebudu, protože to není 

předmětem této práce. 

V této souvislosti je nutno si vysvětlit pojem judikatura, jelikož v této práci hraje 

jednu z klíčových rolí. Pod tímto pojmem je nutno rozumět výklad právních norem, 

který provádí vyšší soudy, tedy Nejvyšší soud, vrchní soudy a soudy krajské. 4 

Nejvýznamnější roli však hraje Nejvyšší soud, který vydává stanoviska, v nichž 

zaujímá názor na konkrétní právní otázky tam, kde je to vyžadováno z hlediska 

jednotného rozhodování soudů. Tato stanoviska i s dalšími rozhodnutími jsou pak 

vydávána ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a nazývají se judikaturou. 

Jednotlivé kauzy jsou pak označovány pojmem judikáty. Ty budou významným 

zdrojem informací v této práci.         

      

                                                           
2
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 49 

3
 Gerloch, A.: Teorie práva, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2001, 2. 

rozšířené vydání, str. 122 
4
 Gerloch, A.: Teorie práva, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2001, 2. 

rozšířené vydání, str. 130 



 
 

 
9 

Tento výklad není právně závazný, přesto má značný význam a vliv díky 

autoritě soudů, které ho vytváří a ovlivňují tak nepřímo rozhodování soudů nižších. 

Výjimku z nezávaznosti tvoří pouze případy přezkumu rozhodnutí soudů nižších 

soudy vyššími při použití opravných prostředků. 5 

Považuji za důležité ještě zmínit druhy interpretace pramenů práva podle 

metody. Jedná se o metodu výkladu jazykového, logického, systematického, 

historického, teleologického a komparativního. Pro bližší souvislosti s následujícími 

kapitolami této práce je nutné přiblížit výklad historický, který zjišťuje smysl zákona    

a jeho jednotlivých ustanovení z pohledu úmyslu zákonodárce, který měl při 

vytváření dané právní normy. V následující kapitole se věnuji vývoji právní úpravy 

trestného činu neposkytnutí pomoci, ze které je patrná snaha zákonodárce o 

zpřísňování trestního postihu za tento trestný čin. Významné je i systematické 

zařazení trestného činu neposkytnutí pomoci, které je v účinném trestním zákoníku 

odlišné od předchozí právní úpravy, souvisí se změnou orientace českého trestního 

práva na lidská práva a práva jednotlivce. Dřívější úprava se zaměřovala převážně 

na ochranu zájmů celé společnosti, zejména na práva majetková. Práva jednotlivce 

byla chráněna až druhotně. Toto je patrno i ze systematiky dřívějšího trestního 

zákonodárství.          

 Pro úplnost ještě zmíním další dělení interpretace, a sice podle poměru 

výkladu k doslovnému znění právní normy. Podle tohoto kritéria tedy rozlišujeme 

výklad právních norem na doslovný, rozšiřující (extenzivní) a zužující (restriktivní). 

V souvislosti s výkladem norem trestního práva je nutno se alespoň okrajově 

zmínit o analogii. „Analogie je intelektuální proces, který slouží k vyplňování           

tzv. mezer v právu.“ 6 Analogie se využívá při řešení případů, které nejsou právem 

výslovně upraveny. Rozdíl mezi výkladem právní normy a analogie tkví v tom, že 

v případě použití analogie chybí právní úprava, o níž by se opřelo rozhodnutí v určité 

kauze. 

 

                                                           
5
 Gerloch, A.: Teorie práva, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2001, 2. 

rozšířené vydání, str. 130 
6
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 896 s., str. 53 
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 Při aplikaci analogie se postupuje následovně. Nejprve se použije analogie 

legis, která vede k nalezení a použití analogické právní normy v rámci téhož 

právního předpisu.          

 Jestliže nelze takto postupovat, protože taková právní norma neexistuje, je 

nutno postupovat podle analogie iuris, což vede k nalezení a aplikaci právní normy, 

která je obsažena v jiném právním předpisu, případně jiném právním odvětví nebo 

dokonce i v jiném právní řádu. 

Použití analogie práva je v trestním právu hmotném dovoleno, ale pouze ve 

prospěch pachatele. Naopak použití analogie v neprospěch pachatele                     

(in malam partem) je vyloučeno. Zakázána je analogie pokud jde o rozšiřování 

podmínek trestní odpovědnosti a týkající se druhu, výše a podmínek ukládání trestů 

a ochranných opatření. Naopak v trestním právu procesním je použití analogie 

v zásadě přípustné. 
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3 Právní úprava trestného činu neposkytnutí pomoci 

v minulosti a v současnosti 

 

Abychom mohli posoudit význam právní úpravy trestného činu neposkytnutí 

pomoci, je nutné vycházet z platného a účinného znění skutkové podstaty tohoto 

trestného činu v trestním zákoníku. Pro lepší pochopení je vhodné srovnání nynější 

zákonnou úpravu s tou starší. Důležité je také na tuto problematiku nahlížet 

v souvislosti s historickým vývojem a celkovou filozofií doby, ve které byla příslušná 

zákonná úprava vytvořena.   

 

3.1 Znění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci 

podle zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona 

 

Neposkytnutí pomoci upravoval již trestní zákon z roku 1950. Skutkové 

podstaty tohoto trestného činu byly vymezeny v §§ 227  a 228. Tyto normy byly 

systematicky zařazeny do hlavy šesté trestního zákona, vymezující trestné činy proti 

životu a zdraví. Již tehdejší právní úprava obsahovala tři skutkové podstaty tohoto 

trestného činu, které byly následující: 

 

 

                § 227 

(1) Kdo úmyslně neposkytne potřebnou pomoc osobě, která je v nebezpečí    

smrti, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro někoho jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. 

 

(2) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu 

uvedeného v odstavci 1, ač je podle povahy svého povolání povinen pomoc 

poskytnout. 
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          § 228 

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, úmyslně 

neposkytne potřebnou pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, ač tak 

může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro někoho jiného, bude potrestán 

odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta. 

 

3.2 Znění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci 

podle zákona č. 40/1961 Sb., trestního zákona 

 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, který nabyl 

účinnosti 1. ledna 1962 , a byl zrušen trestním zákoníkem, zákon č. 40/2009, 

vymezuje skutkovou podstatu trestného činu neposkytnutí pomoci v §§ 207  a 208. 

Tyto skutkové podstaty zařadil zákonodárce do hlavy páté vymezující trestné činy 

hrubě narušující občanské soužití. Jejich znění je následující:  

 

 

      § 207 

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví, neposkytne pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe      

nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání 

povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až      

na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
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                                                              § 208 

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl                     

účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, 

ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro jiného, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

Nejvýznamnější změna, kterou zaznamenaly skutkové podstaty trestného činu 

neposkytnutí pomoci spočívá v systematickém zařazení v rámci zvláštní části 

trestního zákona. V trestním zákoně z roku 1950 patřilo neposkytnutí pomoci mezi 

trestné činy proti životu a zdraví, nověji jej zákonodárce zařadil mezi trestné činy 

hrubě narušující občanské soužití. Trestní zákon pomocí trestného činu neposkytnutí 

pomoci primárně chránil lidský život a zdraví. Pozdější právní úprava ale do popředí 

staví občanské soužití a lidský život a zdraví chrání v rámci tohoto trestného činu    

až rádoby druhotně, jak by se mohlo zdát ze systematického zařazení těchto 

trestných činů. Přitom je objektem těchto trestných činů stále lidský život a zdraví.  

Při srovnání obou již neúčinných zákonných úprav trestného činu neposkytnutí 

pomoci je patrné především zpřísnění trestních sankcí za tyto trestné činy v rámci 

trestu odnětí svobody. Došlo také k upřesnění skutkové podstaty neposkytnutí 

pomoci se speciálním subjektem, který má povinnost poskytnout pomoc vyplývající 

z jeho povolání, nověji zaměstnání. Nově pak pozdější úprava umožňuje postih 

pachatele trestem spočívajícím v zákazu činnosti, což předchozí úprava 

neumožňovala. 

 

3.3 Znění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci 

podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010, 

navazuje na předchozí úpravu a vymezuje také tři skutkové podstaty trestného činu 

neposkytnutí pomoci. Skutková podstata vymezená v § 150 odst. 1 tr. zák.               

je základní, k ní je speciální úprava podle § 150 odst. 2 tr. zák.                          
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K oběma skutkovým podstatám podle § 150 tr. zák. je potom speciální 

skutková podstata trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku vymezená v § 151 tr. zák. Zákonodárce zařadil tento trestný čin do hlavy 

první zvláštní části trestního zákoníku vymezující trestné činy proti životu a zdraví.        

Toto systematické zařazení je podle mého názoru oproti předchozí úpravě mnohem 

vhodnější nejen z hlediska jednotného předmětu ochrany, ale i z hlediska 

přehlednosti. V této hlavě se pak neposkytnutí pomoci nachází v dílu třetím, tedy 

mezi trestnými činy ohrožujícími život nebo zdraví. Nyní platné a účinné znění 

skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci je následující:  

 

 

§ 150 Neposkytnutí pomoci 

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné poruchy zdraví nebo 

jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody 

až na dvě léta. 

 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví 

nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy 

svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

 

§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl                     

účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, 

ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím 

svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. 
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Z uvedených citací zákonů je patrné, že k žádné významné změně ohledně 

vymezení skutkových podstat oproti předchozí úpravě nedošlo. Přesto se jich několik 

vyskytuje. Pro větší názornost jsou v textu zvýrazněny.  

Ustanovení §§ 150  a 151 tr.zák. je doslovně převzato z předchozí zákonné 

úpravy. Nově však zákonodárce vymezení objektivní stránky obou skutkových 

podstat v § 150 tr. zák., které tvoří složené ustanovení, doplnil o pojem „jiné závažné 

onemocnění“.    

Co se týče trestů ponechal zákonodárce ve všech třech variantách trestného 

činu neposkytnutí pomoci relativně určitý trest odnětí svobody. V úpravě ust. § 150 

odst. 2  a § 151 tr. zák. zůstává nedále trestní sankce vymezena alternativně, a to 

trestem odnětí svobody nebo zákazem činnosti. 

Významná změna oproti úpravě podle trestního zákona z roku 1961, kterou 

přinesl trestní zákoník z roku 2009, spočívá v navýšení horní hranice trestu odnětí 

svobody u všech třech skutkových podstat. Domnívám se, že zpřísnění trestního 

postihu za tento trestný čin přímo souvisí se změnou systematiky nového trestního 

zákoníku, který do popředí svého zájmu a nutnosti ochrany staví základní lidská 

práva, včetně práva na život a na tělesnou integritu.  

Systematické zařazení trestného činu neposkytnutí pomoci do hlavy první mezi 

trestné činy ohrožující život nebo zdraví je toho důkazem. Oproti předchozí právní 

úpravě, kdy tento trestný čin byl zařazen mezi trestné činy hrubě narušující občanské 

soužití, je patrný posun zájmu k základním lidským právům a svobodám. Právo na 

život je deklarováno článkem 6 Listiny základních práv a svobod a je v ní 

systematicky zařazeno do oddílu prvního, tedy mezi základní lidská práva a svobody. 

Z toho je tedy patrný primární zájem zákonodárce prostřednictvím nového trestního 

zákoníku chránit základní lidská práva, především právo na život a zdraví.    

Přednost před právy ostatními, zejména majetkové povahy, považuji z hlediska de 

lege lata, případně i de lege ferenda, za správné. 
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3.4 Zařazení trestného činu neposkytnutí pomoci mezi přečiny na 

základě kategorizace trestných činů  

 

Trestní zákoník zavádí oproti předchozí zákonné úpravě bipartici trestných 

činů. Na základě ní se rozlišují dva typy trestných činů lišící se svou závažností. 

Jedná se o přečiny a zločiny, jak plyne z ust. § 14 tr. zák.. České trestní právo 

používalo tuto bipartici již dříve, konkrétně v letech 1970 až 1990. 

Z důvodové zprávy k tomuto ustanovení: „…bude tedy opuštěno dosavadní 

pojetí jednotného deliktu. Pojem trestného činu bude zachován jako nadřazený 

termín. Bipartice bude vycházet z odstupňované typové závažnosti soudně trestních 

jednání (trestných činů) vyjádřené trestní sazbou. Tato kategorizace trestných činů 

rozšíří prostor pro uplatnění alternativ a odklonů a pro diferenciaci trestních sankcí. 

Navržená kategorizace se odrazí i v trestním procesu a bude základem pro vytvoření 

různých  typů řízení, příslušnosti soudů, vymezení řízení před samosoudcem, 

používání odklonů a dalších institutů trestního řízení. V podstatě standardní trestní 

řízení bude konáno o zločinech, u přečinů budou převažovat zjednodušené formy 

řízení, odklony a alternativní řešení, včetně širokého uplatnění prostředků       

probace a mediace.“ 7 

Trestné činy neposkytnutí pomoci a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku jsou úmyslné trestné činy, jejichž horní hranice trestu odnětí svobody 

nepřesahuje sazbu pěti let, jak deklarují ust. §§ 150  a 151 tr. zák. Za pomocí zásad 

pro klasifikaci trestných činů plynoucích z ust. § 14 tr. zák. 8 je proto evidentní, že tyto 

trestné činy řadíme mezi přečiny.  

 

 

                                                           
7
 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1 – 139, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 145  

8
 § 14 tr. zák.:“ (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.      

            (2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby doo pěti  let.     
           (3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 
závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.“     
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4 Vývojová stadia trestné činnosti a neposkytnutí pomoci 

 

Vývojovými stadii trestné činnosti jsou určité fáze typické                          

pro uskutečňování úmyslu pachatele páchat trestnou činnost. Rozlišujeme tři stadia: 

příprava, pokus a dokonaný trestný čin. 

 „Příprava k trestnému činu je prvním trestněprávně relevantním stadiem na 

cestě od pojetí úmyslu spáchat trestný čin ke spáchání trestného činu.“ 9 Definici 

přípravy k trestnému činu poskytuje ust. § 20 odst. 1 tr. zák., a to jednak obecně jako 

úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, jednak 

demonstrativně výčtem typického chování, v němž spočívá příprava. 10 

Pokus trestného činu je jednání pachatele, které bezprostředně směřuje 

k dokonání trestného činu. Definici obsahuje  ust. § 21 odst. 1 tr. zák. 11 Na pokus 

trestného činu se vztahuje stejná trestní sankce jako na trestný čin dokonaný, jak 

plyne z ust. § 21 odst. 2 tr. zák. 

Definici dokonaného trestného činu trestní zákoník neobsahuje, můžeme    

si ji ale logicky dovodit . Jedná se o fázi, ve které pachatel trestného činu naplnil 

všechny znaky skutkové podstaty trestného činu a nejedná se ani o přípravu, ani      

o pokus trestného činu. 

Co se týče trestných činů neposkytnutí pomoci, je u nich příprava vyloučena. 

V prvé řadě proto, že nepatří mezi zvlášť závažné zločiny. Navíc totiž patří              

do skupiny tzv. pravých omisivních deliktů, tzn. že se jich lze dopustit pouze 

opomenutím, takže i kdyby trestné činy neposkytnutí pomoci byly zvlášť závažnými 

zločiny, byla by u nich příprava stejně vyloučena. Pachatel totiž může ještě splnit 

povinnost konat, a proto je příprava vyloučena. V případě, že pachatel tuto povinnost 

již zanedbal, je trestný čin dokonán.        

                                                           
9
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 269 

10
 § 20 odst. 1 tr. zák.: „Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného 

zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů 
k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu,  je přípravou jen tehdy, jestliže 
to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť 
závažného zločinu.“ 
11

 § 21 odst. 1 tr. zák.: „Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel 
dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.“ 
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 Pokus je u těchto trestných činů možný např. na nezpůsobilém předmětu 

útoku, tzn. pokud by řidič dopravního prostředku srazil a ten na místě zemřel, ale 

řidič, aniž by se přesvědčil o jeho stavu, z místa nehody odjel. V tomto případě by    

se jednalo o nezpůsobilý pokus neposkytnutí pomoci na nezpůsobilém předmětu 

útoku. Mrtvý chodec totiž již zcela logicky žádnou pomoc potřebovat nebude. 

„Trestný čin je u obou skutkových podstat § 150 tr. zák. dokonán, když 

povinný nezačne s poskytováním pomoci neprodleně. To platí, i když se pachatel 

vzdálí a pak se na něčí zákrok vrátí (č. 30/1951 Sb. rozh. tr.).“ 12 

 

Rozhodnutí Okresního soudu v Senici č. 30/1951 Sb. rozh. tr. ze dne 3. 

11. 1950, sp. Zn. T 412/50: „Řidič dopravního prostředku, který odjel z místa  

nehody, na níž měl účast, se nestává beztrestným proto, že se až na zákrok jiného 

vrátil a poškozenému poskytl pomoc.“       

 Obviněný rolník jel ve večerních hodinách s neosvětleným vozem přes obec   

a hnal koně tryskem. V zatáčce se dostal do protisměru a srazil cyklistku. Ta utrpěla 

kromě jiného zlomeninu klíční kosti. Obviněný, přestože věděl, co se  stalo, odjel. 

Svědek nehody ho sledoval na motorce a volal na něj, aby se vrátil. Obviněný tak 

učinil, až byl vzdálený asi 700  m od místa nehody. Vrátil se a učinil vše, aby           

se poškozené dostalo lékařské pomoci. Okresní soud v Senici ho uznal vinným 

trestným činem ublížení z nedbalosti podle § 222 (dnes § 148 tr. zák.) a neposkytnutí 

pomoci podle § 228 (dnes § 151 tr. zák.). Obviněný nedosáhl beztrestnosti přestože 

argumentoval tím, že se k poškozené vrátil a že o nehodě nevěděl. Podle svědecké 

výpovědi však obviněný věděl, že někoho srazil a přesto   od nehody odjel. Tím tedy 

obviněný naplnil skutkovou podstatu trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 501 
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Trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 151 tr. zák. je také dokonán, když 

povinný nezačne s poskytováním pomoci neprodleně. „O dokonaný trestný čin nejde, 

jestliže poškozený nebyl vůbec poraněn nebo byl okamžitě mrtev.  Jestliže však řidič 

dopravního prostředku úmyslně ujel, aniž by se přesvědčil, v jakém stavu                 

se poškozený nachází, dopustí se zpravidla pokusu trestného činu neposkytnutí 

pomoci podle § 20 odst. 1, § 151 (č. 38/1963 Sb. rozh. tr.).“ 13 

Trestný čin podle § 151 tr. zák. je dokonán neposkytnutím pomoci řidičem     

při nehodě, na níž měl účast, bez ohledu na to, jaké to mělo důsledky                      

pro poškozeného, nebo zda pomoc mohl poskytnout někdo jiný.    

 „Důsledky neposkytnutí pomoci mají význam pro povahu a závažnost 

trestného činu (§ 39 odst. 2 tr. zák.) 14 (viz. č. 4/1969 rozh. tr.).“ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §140 – 421, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 1428, 1429 
14

 § 39 odst. 2 tr. zák.: „Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného 
zájmu. Který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin 
spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem a cílem.“ 
15

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §140 – 421, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 1428, 1430 
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5 Obligatorní znaky trestného činu neposkytnutí pomoci 

 

Abychom se mohli věnovat obligatorním znakům skutkové podstaty trestného 

činu, musíme nejprve definovat pojem trestného činu. Trestným činem je, jak plyne 

z ust. § 13 odst. 1 tr. zák., „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný     

a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Tuto definici pak doplňuje § 111 

tr. zák., který uvádí že: „Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud 

z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava 

k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.“  

Trestný čin mladistvých se pak nazývá provinění. Tak jej označuje         

zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže v ust. § 6 odst. 1.: 

„Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění.“ 

Mezi pojmové znaky trestného činu patří protiprávnost, typové znaky 

trestného činu, tj. znaky skutkové podstaty trestného činu (ty, které charakterizují 

objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku trestného činu) a obecné 

znaky uvedené v zákoně (tj. věk a příčetnost, u mladistvých rozumová a mravní 

vyspělost) – viz kapitola subjekt trestného činu. 

Mezi obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu patří objekt, 

objektivní stránka, pachatel, neboli subjekt a subjektivní stránka trestného činu.     

Tyto znaky se vyskytují v každé skutkové podstatě trestného činu, i když nemusí být 

vždy výslovně vyjádřeny. Pokud by ale chyběl byť i jediný z těchto obligatorních 

znaků, nejednalo by se o trestný čin. 

Tyto znaky jsou důležité z hlediska posuzování závažnosti trestného činu       

a mají následně vliv na ukládání trestu za konkrétní skutek. V souvislosti s tím je 

nutno zmínit ustanovení § 39 tr. zák., které upravuje druhy a výměry trestů                

a společně s následujícími ustanoveními obsahuje zásady pro ukládání trestů. 

Ustanovení § 39 odst. 2 tr. zák. tedy zní: „Povaha a závažnost trestného činu jsou 

určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen. Způsobem 

provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou 

pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem a cílem.“ Jednotlivým 

znakům trestného činu se věnuji v následujících podkapitolách.  
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5.1 Protiprávnost 

 

Jelikož může být trestným činem pouze čin nedovolený, protiprávní, je důležité 

rozumět významu tohoto pojmu. „Protiprávnost je rozpor s právní normou v rámci 

právního řádu.“16 Tato se posuzuje vzhledem k celému právnímu řádu jako celku. 

Trestní zákoník obsahuje několik ustanovení, která definují okolnosti 

vylučující protiprávnost. Jedná se takové okolnosti, „které pachatele činu jinak 

trestného zbavují trestní odpovědnosti.“ 17 Jednání pachatele je tedy dovolené           

a od počátku není trestné. 

Mezi tyto okolnosti řadíme: krajní nouzi, nutnou obranu, svolení 

poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. 

Vzhledem k tématu této práce se budu blíže zabývat pouze krajní nouzí          

a svolením poškozeného. 

Nejobecnější okolností vylučující protiprávnost je krajní nouze upravená         

v ust. § 28 tr. zák. 18 Má také nejširší možnosti použití. Ostatní  okolnosti jsou k ní     

ve vztahu speciality. 

Jak plyne z ust. § 28 odst. 2 tr. zák., nejedná se o krajní nouzi, jestliže        

ten, komu nebezpečí hrozilo, byl povinen je snášet. V tomto případě se jedná              

např. o lékaře a zdravotnický personál v nemocnici, záchranáře, hasiče apod. Těmto 

vzniká povinnost snášet nebezpečí za zvláštních právních předpisů. Přesto tuto 

povinnost nemůžeme chápat jako absolutní.       

            

            

            

           

                                                           
16

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 115 
17

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 240 
18

 § 28 tr. zák.: „(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 
zákonem, není trestným činem.         
               (2) Nejde o krajní nouze, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, 
komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“  



 
 

 
22 

 „Z tohoto důvodu nelze například po členovi horské služby nebo záchranáři 

spravedlivě požadovat, aby učinil zákrok ihned, jestliže nemá potřebnou výstroj nebo 

vybavení pro záchranu ohroženého člověka, a aby tím fatálně riskoval svůj vlastní 

život. Podobně nelze po lékaři žádat, aby bez potřebných ochranných prostředků 

zasahoval na místě epidemie vysoce nakažlivé, životu nebezpečné choroby              

a riskoval tím své vlastní nakažení a ohrožoval tím fatálně svůj život.“ 19 Navíc je 

jasné, že tito by později již žádnou pomoc poskytnout nemohli. 

 

Trestné činy neposkytnutí pomoci nepatří mezi trestné činy, jejichž 

protiprávnost by mohla být vyloučena svolením poškozeného                             

podle ust. § 30 tr. zák.20 (př. žádostí, aby mu nebyla pomoc poskytnuta, nebo aby 

byla poskytnuta v jiném, než potřebném rozsahu). Přesto nás však bude zajímat           

ust. § 30 odst. 3 tr. zák., týkající se lékařských zákroků. S nimi souvisí pojmy jako 

informovaný souhlas, revers apod., kterým se budu věnovat později. 

 

Trestní odpovědnost pachatele trestného činu neposkytnutí pomoci může 

ještě zaniknout v důsledku účinné lítosti. Účinná lítost patří mezi obecné důvody 

zániku trestní odpovědnosti. Tak plyne z ust. § 33 tr. zák. obsahujícího taxativní 

výčet trestných činů, jejichž trestní odpovědnost zanikne v důsledku zamezení nebo 

nápravě škodlivého následku a včasném oznámení trestného činu. 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §1 - 139, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, str. 324 
20

 § 30 tr. zák.: „(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba 
může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.      
   (2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající 
čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je 
pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1by tento souhlas jinak udělila 
vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.       
  (3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu 
s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas 
k ublížení na zdraví nebo usmrcení.“ 
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Další možností zániku trestní odpovědnosti je její promlčení podle § 34 tr. 

zák, viz také ust. § 150  a 151 tr. zák. výše. Promlčecí doba u trestného čin 

neposkytnutí pomoci podle § 150 odst 1 činí tři léta, viz ust. § 34 odst. 1 písm. e) tr. 

zák. Trestní odpovědnost za trestný čin podle ust. § 150 odst. 2 se promlčí za pět let, 

viz § 34 odst. 1, písm. d) tr. zák. Z ust. § 34 odst. 1, písm. c) tr. zák. vyplývá pro 

trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku promlčecí doba deset 

let. 21  

 

5.2 Objekt  

 

„Objektem trestného činu rozumíme 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, a nikoli o konkrétní reálné předměty.“ 22 

Jiná definice objektu trestného činu, kterou nabízí jiný zdroj trestněprávní 

teorie zní: „Objekt trestného činu definujeme jako společenské vztahy nebo jejich 

soubor (například vztahy vlastnické), dále zájmy a hodnoty (například život člověka, 

jeho zdraví, čest, důstojnost, jeho osobní svobodu), které jsou chráněné trestním 

zákonem. Pro označení těchto vztahů, zájmů a hodnot se někdy také užívá označení 

právní statek.“ 23  

Objekt trestného činu tedy musíme chápat jako předmět trestněprávní 

ochrany. Od tohoto předmětu musíme striktně odlišit předmět útoku, který je 

konkrétní věcí, předmětem nebo konkrétní osobou, na kterou pachatel trestného činu 

bezprostředně útočí a která je přímo zasažena jeho trestnou činností. Útokem         

na tento předmět dojde k zásahu objektu trestného činu.  

                                                           
21

 § 34 odst. 1: „Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí  
              … c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let, 
  d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta, 
  e) tři léta u ostatních trestných činů. 
22

 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné, obecná část, 6. přepracované vydání, 
Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2010, 583 s., str. 143 
23

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 150 
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„Objekt trestného činu úzce souvisí s tzv. ochrannou funkcí trestního práva.“ 24 

Tato se pak promítá v systematice zvláštní části trestního zákona. Objekt není 

zpravidla v zákoně výslovně vyjádřen, ale lze jej dovodit výkladem zejména z názvů 

jednotlivých hlav zvláštní části trestního zákoníku. Do systematického zařazení 

jednotlivých hlav zvláštní části a tím i jednotlivých objektů se promítá hodnotový 

systém společnosti v době, kdy zákonodárce danou normu vytváří. Z něj vychází 

okruh vztahů chráněných trestním právem včetně intenzity ochrany těchto vztahů. 

Z toho můžeme dovodit, že objektem trestných činů neposkytnutí pomoci je 

lidský život a zdraví, tedy nejen solidarita a vzájemná pomoc lidí. Ty jsou ale v tomto 

případě chráněny jen za určitých situací a proti ohrožení určitého druhu.  

Ze systematického zařazení trestného činu neposkytnutí pomoci v trestním 

zákoně z roku 1961 mezi trestné činy hrubě narušující občanské soužití vyplývá 

primární ochrana slušných mezilidských vztahů, jež je objektem těchto trestných 

činů. Přes systematické zařazení trestných činů neposkytnutí pomoci do zvláštní 

části trestního zákona je jejich objektem lidský život a zdraví. Z hlediska systematiky 

jsou tedy dle mého názoru zařazeny nevhodně.  25 

Systematika řazení jednotlivých hlav souvisí s významem, který současná 

Česká republika jednotlivým chráněným hodnotám přisuzuje. „Jako první                    

a nejdůležitější hodnotu proto trestní zákoník oproti trestnímu zákonu z roku 1961 

spatřuje lidské individuum, jeho život, zdraví, svobodu, důstojnost a majetek.“ 26  

Nový trestní zákoník zařazením těchto trestných činů mezi trestné činy proti 

životu a zdraví tedy mění prioritu obou objektů. Neposkytnutí pomoci člověku, který 

je bezprostředně ohrožen na životě či zdraví, je v rozporu se základními principy 

občanského soužití a humanity. 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 150 
25

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. aktualizované vydání, Linde Praha, a.s., 2006, str. 149: 
„Systém zvláštní části platného trestního zákona klade na prvé místo zájmy celospolečenské a na druhé místo 
zájmy jednotlivce, mezi nimiž rozlišujeme podle důležitosti život, zdraví, majetek. Tato systematika a pořadí 
hlav vychází z dobového nazírání na význam chráněného zájmu a odpovídá kriminálně politické koncepci doby 
vzniku trestního zákona, tedy šedesátým létům minulého století…De lege ferenda se do popředí trestněprávní 
ochrany dostává člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, osobní svoboda, nedotknutelnost, důstojnost…a 
jiných jeho základních lidských práv, svobod a zájmů. Z těchto důvodů mají být do první hlavy zařazeny trestné 
činy proti životu a zdraví.“ 
26

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 39 
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5.3 Objektivní stránka 

 

5.3.1 Objektivní stránka obecně 

 

Objektivní stránka trestného činu je základem trestné činnosti. Na jejím 

základě se jednotlivé trestné činy nejnázorněji odlišují. „Objektivní stránku 

trestného činu charakterizuje způsob spáchání trestného činu a jeho 

následky.“27  

Obligatorní znaky, které charakterizují objektivní stránku trestného činu a které 

musí být v každé skutkové podstatě trestného činu, jsou: jednání, následek             

a příčinný vztah mezi jednáním a následkem. 

„Jednáním ve smyslu trestního práva je projev vůle ve vnějším světě.“ 28 

Rozlišujeme dva druhy jednání, a to konání a opomenutí.  

Podle toho dělíme trestné činy na komisivní, tedy čistě činnostní, a omisivní 

(nečinnostní). Omisivní trestné činy lze dále rozdělit na tzv. pravé omisivní, které lze 

spáchat pouze opomenutím přikázané povinnosti, a na tzv. neprané omisivní 

trestné činy, které může pachatel spáchat jak konáním, tak i opomenutím. Přikázaná 

povinnost, kterou pachatel při spáchání pravého (čistě) omisivního trestného činu 

nesplnil, pro něj vyplývá buď z trestního zákoníku, nebo z jiného právního předpisu. 

Pro tzv. nepravé omisivní trestné činy uvádí trestní zákoník prameny zvláštních 

povinností v § 112 tr. zák., jejichž opomenutí je trestněprávně relevantní. 29  

Opomenutí je postaveno naroveň konání pouze tehdy, jestliže někdo 

nevykonal to, co bylo jeho právní povinností. Nestačí tedy porušení povinnosti 

vyplývající pouze z morálních pravidel (viz č. 7/1988 – I Sb. rozh. tr.). 

 

                                                           
27

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 159 
28

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 160 
29

 § 112 zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku: „Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž 
byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku 
dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího 
ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.“ 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 7/1988 – I Sb. rozh. tr. ze dne 28. 4. 1987, 

sp. Zn. 5 Tz 2/87: „Morální pravidla mají z hlediska tr. zák. význam pouze pokud      

se jich právní řád  dovolává. Mohou obsah povinnosti blíže konkretizovat, ale sama ji 

nemohou založit, jestliže obsahují povinnost pouze morální.“   

 Okresní soud v Semilech uznal obviněné vinnými z trestného činu usmrcení 

z nedbalosti. Trestného činu se dopustili tím, že odvedli opilého mladistvého            

od budovy kulturního domu do prostoru tzv. loděnice, kde ho v chladném počasí 

nedostatečně oblečeného a bezvládného položili mimo cestu na zem a ponechali ho 

tam, aniž by učinili jakékoli opatření k ochraně zdraví a života poškozeného.         

Poté odešli, přestože věděli, že se jedná o nebezpečné místo, kde hrozí pád           

do vodního toku.  Tento mladistvý následně ve stavu silné malátnosti spadl             

do výpustě a v důsledku  silného prochlazení spolu s akutním selháním srdce 

zemřel.  Jednáním se rozumí i opomenutí takového chování, k němuž je 

pachatel podle okolností a svých poměrů povinen. Musí se jednat o opomenutí 

zvláštní povinnosti postihující osobně pachatele, tedy povinnosti vyplývající 

z konkrétního postavení pachatele v systému společenských poměrů, povinnosti 

vyplývající z okolností případu. Jde o povinnosti, kde společnost s konáním určité 

osoby předem počítá a spoléhá se na ni. V tomto případě se jedná o povinnost 

plynoucí z předchozího nebezpečného jednání pachatelů.     

 Označuje se jako ingerence a jde o povinnost odvrátit nebezpečí, které 

původce nebezpečí sám svým jednáním vyvolal. Pachatelé si byli vědomi stavu 

mladistvého i toho, že je nedostatečně oděn vzhledem k venkovní teplotě, přesto ho 

nechali na místě, kam ho dovlekli, když se ho snažili dostat domů, ale během cesty 

to vzdali. Přesto nelze po obviněných žádat, aby předpokládali, že opilý mladistvý   

po krátkém spánku půjde k řece, místo domů, kam to měl kousek, v důsledku čehož 

spadl do výpustě.          

 Nejvyšší soud zrušil rozsudky okresního i krajského soudu a přikázal věc 

okresnímu prokurátorovi, aby ji znovu projednal a rozhodl. Výsledky dokazování totiž 

neprokazují, že by se obvinění opomenutím zvláštní povinnosti dopustili trestného 

činu usmrcení z nedbalosti.   

    

Trestné činy neposkytnutí pomoci tedy patří mezi trestné činy čistě omisivní. 
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„Následkem rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem 

trestného činu.“30  

Na základě definice následku rozdělujeme trestné činy na poruchové           

a ohrožovací. Každý trestný čin má určitý objekt, jenž je jedním z obligatorních 

znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu. Skutkové podstaty trestných činů 

poškozovacích vyžadují, aby pachatel určitým způsobem způsobil poruchu              

na objektu trestného činu. Naproti tomu jsou trestné činy ohrožovací dokonány již 

samotným ohrožením objektu trestného činu, tedy nemusí dojít k jeho poruše. 

Trestní zákoník rozlišuje několik kategorií následků trestného činu:                 

1. následek jako znak základní skutkové podstaty, 2. těžší následek, který označuje 

závažnější poruchu nebo ohrožení, který podmiňuje použití vyšší trestní sazby,        

3. škodlivý následek, jehož zamezení nebo napravení ze strany pachatele je 

podmínkou účinné lítosti podle § 33 tr. zák. a za 4. zvlášť těžký a těžko 

napravitelný následek, který je jednou z podmínek pro uložení výjimečného trestu. 

„Škodný následek ani příčinná souvislost mezi neposkytnutím pomoci             

a vzniklým následkem není znakem skutkové podstaty  trestného činu neposkytnutí 

pomoci.“ Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2511/2005. 

Některé trestné činy mají mimo objekt ještě hmotný předmět útoku, který je 

fakultativním znakem. Změna na tomto předmětu se nazývá účinek trestného činu. 

„Účinkem je i možnost takové změny, pokud je znakem skutkové podstaty trestného 

činu.“ 31 

Obligatorním znakem skutkové podstaty každého trestného činu je příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem trestného činu neboli kauzální nexus. 

„Pachatel může být trestně odpovědný jen tehdy, pokud svým jednáním následek 

skutečně způsobil. Chybí-li příčinný vztah, nenastane trestní odpovědnost.“ 32 

 

 

                                                           
30

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 167 
31

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 168 
32

  Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 173 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2006 sp. zn. 25 Cdo 

2511/2005:           

 Nejvyšší soud odmítl dovolání žalobkyně, kterým se domáhala, aby jí žalovaný 

platil na výživu pozůstalé manželky s odůvodněním, že žalovaný neposkytl 

potřebnou pomoc jejímu manželovi, ač s ohledem na své zaměstnání byl takovou 

pomoc povinen poskytnout (byl proto odsouzen pro trestný čin neposkytnutí pomoci 

podle   § 207 odst., dnes § 150 odst. 2 tr. zák.). Žalobkyně přitom jako osoba 

v domácnosti byla na zemřelého manžela odkázána výživou.   

 Žalovaný jako lékař pohotovostní lékařské služby se dopustil protiprávního 

jednání tím, že pacienta (manžela žalobkyně) u nějž učinil diagnostický závěr            

o podezření na infarkt myokardu a doporučil mu vyšetření na interním oddělení 

v nemocnici, po objednání odvozu opustil. Pacient tak zůstal bez lékařské pomoci   

po dobu delší než 50 minut, během níž upadl do bezvědomí a zemřel.  

 Obecně platí, že soudy v občanském řízení soudním jsou vždy vázány 

rozhodnutím o tom, že byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal, přičemž rozsah této 

vázanosti je dán tím, do jaké míry jsou znaky skutkové podstaty trestného činu 

okolnostmi významnými pro rozhodnutí o náhradě škody, což v případě trestných 

činů proti životu a zdraví představuje i nemajetková újma. Škodný následek ani 

příčinná souvislost mezi neposkytnutím pomoci a vzniklým následkem není znakem 

skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci, za který byl žalovaný 

odsouzen. Soudní praxe dovozuje, že trestní odpovědnost lékaře při výkonu služby 

za tento trestný čin připadá v úvahu jen tehdy, nevznikly-li z jeho opomenutí žádné 

následky na životě a zdraví poškozeného, jinak by šlo o některý z poruchových 

trestných činů proti životu a zdraví. Z tohoto důvodu pozbývá významu otázka 

pasivní legitimace žalovaného a Nejvyšší soud dovolání žalobkyně odmítl.  

 

5.3.2 Objektivní stránka trestných činů neposkytnutí pomoci 

 

Ve všech třech skutkových podstatách spočívá objektivní stránka trestného 

činu v neposkytnutí pomoci, tedy v porušení povinnosti konat. Jednotlivé skutkové 

podstaty se potom liší tím, kdy je potřebnou pomoc nutno poskytnout.  
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„Požadavek zákona na poskytnutí pomoci je závislý na tom, zda hrozí 

bezprostřední nebezpečí smrti nebo zda osoba jeví známky vážné poruchy zdraví 

nebo jiného vážného onemocnění. K trestní odpovědnosti by nestačilo, pokud by    

se porucha zdraví nebo onemocnění jevilo jako méně významné, např. jen jako 

ublížení na zdraví (srov. § 122 tr. zák.) 33 nebo jiná ještě méně závažná újma na 

zdraví (srov. § 49 odst. 1 písm. c) PřesZ) 34, ač ve skutečnosti by šlo o vážnou 

poruchu zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Rozhodující totiž není, zda ohrožená 

osoba ve skutečnosti vážnou poruchu zdraví utrpěla nebo trpěla jiným vážným 

onemocněním, ale že se to tak jevilo svými příznaky (známkami).“ 35    

 Rozdíl mezi ustanoveními jednotlivých skutkových podstat je též v předmětu 

útoku, tedy v ohrožené osobě. Ten je diferencován v závislosti na zdravotním      

stavu, v jakém se ohrožená osoba nacházela.  

Nejširší povinnost má řidič dopravního prostředku dle §151 tr. zák., neboť       

je povinen poskytnout potřebnou pomoc osobě, která utrpěla při nehodě újmu      

na zdraví. Újma na zdraví nemusí mít intenzitu ublížení na zdraví (jak definuje            

ust. § 122 odst. 1 tr. zák.), pokud ovšem zranění je tak závažné, že poškozený vůbec 

nějakou pomoc potřebuje (č. 112/52 Sb. rozh. tr.).     

 Užším způsobem je vymezena povinnost poskytnout potřebnou pomoc 

v případech dle § 150 odst. 1 a odst. 2. tr. zák., neboť se vyžaduje  její splnění vůči 

osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

jiného vážného onemocnění (srov. § 122 odst. 2 tr. zák.).  

                                                           
33

 § 122 tr. zák. Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví: 
 „(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který 
porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob 
života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. 
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozum jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek 
je těžkou újmou na zdraví a) zmrzačení, 
   b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 
   c) ochromení údu, 
   d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 
   e) poškození důležitého orgánu, 
   f) zohyzdění, 
   g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 
   h) mučivé útrapy, nebo 
   i) delší dobu trvající porucha zdraví.“ 
34

 § 49 odst. 1, písm. c) Přes Z:“ Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruš občanské soužití vyhrožováním 
újmou na zdraví, drobným ublížením na zdrav, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným 
hrubým jednáním“    
35

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §140 – 421, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 1422 
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„Ohrožená osoba jeví známky vážné poruchy zdraví, došlo-li ke zranění        

za okolností a podmínek, z nichž lze i bez odborných znalostí usuzovat na vážné 

zranění (č. 9/67 Sb. rozh. tr.).“ 36 

Povinnost poskytnout pomoc je u těchto trestných činů obecná, tzn. že tuto 

povinnost má každý. Plyne to ze zákona č. 20/1966 Sb., tedy ze zákona o péči       

o zdraví lidu, konkrétně z ustanovení § 9 odst. 4 písm. b): „…V zájmu svého zdraví 

a zdraví spoluobčanů je každý povinen…poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou 

pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví,“. 

Porušení obecné povinnosti nezakládá odpovědnost pachatele za následek, i kdyby 

jej zamýšlel způsobit. Pachatel v tomto případě odpovídá „pouze“ za porušení 

obecné povinnosti. Povinnost poskytnout pomoc je dána i v případě, kdy                   

si poškozený nebezpečí smrti, vážnou poruchu zdraví nebo jiné onemocnění přivodil 

sám. Nezáleží totiž na původu nebezpečí. Tato povinnost trvá i v případě, že 

poškozená osoba odmítá poskytnutí potřebné pomoci. 

Kromě obecné povinnosti může mít pachatel zvláštní povinnost konat. 

Trestní zákoník v ust. § 112 37 rozlišuje pět pramenů této povinnosti: povinnost 

vyplývající z jiného právního předpisu, z úředního výroku, ze smlouvy, z předchozího 

ohrožujícího jednání a z dobrovolného převzetí povinnosti konat. Toto ustanovení 

staví konání i opomenutí naroveň. Pouze opomenutí některé z těchto zvláštních 

povinností je trestněprávně relevantní. Pro demonstraci uvedu příklad: Řidič 

z nedbalosti zraní chodce a aniž by se přesvědčil o jeho stavu, pokračuje v jízdě. 

Tím, že jej svým vozidlem z nedbalosti zranil, získal vůči chodci zvláštní povinnost 

(jedná se o případ tzv. ingerence) a pokud by chodec v důsledku neposkytnutí 

pomoci později zemřel, odpovídal by za tento smrtelný následek v souběhu 

s neposkytnutím pomoci. 
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 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a  kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 600, str. 59, 60  
37

 § 112 tr. zák.: „„Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného 
právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo 
vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného 
důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.“ 
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Zvláštní povinnost vyplývající ze zákona má též matka dítěte (viz § 31  a násl. 

ZOR, § 112 tr. zák.). Z těchto ustanovení plyne matce povinnost pečovat o dítě. 

„Zaviněné jednání matky , která zanedbala svou zákonnou povinnost pečovat o dítě 

a v důsledku toho došlo k jeho úmrtí, zakládá trestní odpovědnost za  poruchový 

delikt, nikoliv za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 151 odst. 1 tr. zák.              

(č.  30/1998 S. rozh. tr.).“ 38 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. 30/1998 Sb. rozh. tr. ze dne 30. 10. 

1997, sp. zn. 2 Tzn 106/97:        

 Obviněná byla trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 8 uznána 

vinnou trestnými činy zanedbání povinné výživy a neposkytnutí pomoci. Těchto 

trestných činů se dopustila tím, že řádně nepečovala o svou nezletilou dceru, 

zejména tím, že jí odpírala stravu, opakovaně ji fyzicky trestala, nevodila ji do školky, 

nezajišťovala jí řádná lékařská ošetření, což vše u nezletilé vedlo k podvýživě, 

psychomotorické retardaci a celkovému neprospívání. Dne 13. 9. 1993 se obviněná 

dopustila trestného činu neposkytnutí pomoci, kdy své nezletilé dceři nepřivolala 

lékařskou pomoc ani jí osobně neposkytla dostatečné ošetření, přestože byla její 

dcera ve vážném zdravotním stavu projevujícím se zvracením a bezvládností.          

V tomto stavu byla nezletilá v důsledku předchozího závažného jednání obviněné, 

která ji fyzicky napadla. V případě řádného a včasného poskytnutí pomoci bylo 

možné odvrátit smrt nezletilé.        

 Nejvyšší soud trestní příkaz zrušil. Je nutno se mimo jiné vypořádat s otázkou 

subjektivní stránky ve vztahu k trestnému činu neposkytnutí pomoci. Podle svědecké 

výpovědi totiž nezletilá evidentně jevila známky ohrožení života, přesto obviněná její 

stav v telefonátu záchranné službě bagatelizovala. Je tedy na místě otázka, zda 

jednání obviněné nebylo neseno úmyslem způsobit smrt nezletilé dcery. Tím by byla 

naplněna skutková podstata trestného činu vraždy. 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §140 – 421, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 1426 
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Povinnost poskytnout pomoc vyplývající z povahy zaměstnání podle    

ust. § 150 odst. 2 tr. zák. plyne na rozdíl od odstavce 1 ze zaměstnání a nemá ji 

tudíž každý. Tuto povinnost mají např. pracovníci ve zdravotnictví, policisté, členové 

horské služby, hasiči apod. Povinnosti plynoucí z povahy zaměstnání se zcela 

nekryjí se zvláštními povinnostmi konat ve smyslu § 112 tr. zák. 39 Zvláštní povinnost 

podle ustr. § 112 tr. zák. může vyplývat i z jiného důvodu než ze zaměstnání a 

naopak     se může vyskytnout i povinnost vyplývající ze zaměstnání, ale která není 

zvláštní povinností ve smyslu  ust. § 112 tr. zák. První případ nastane pokud má 

pachatelova povinnost plyne z jeho předchozího nebezpečného jednání. V tom 

případě by byl odpovědný za poruchový trestný čin, např. za ublížení na zdraví. 

V druhém případě má pachatel povinnost plynoucí z povahy jeho zaměstnání, ale 

nejedná se o zvláštní povinnost ve smyslu § 112 tr. zák. Příkladem může být 

povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat kdykoli první pomoc, kterou jim 

stanoví zákon o péči o zdraví lidu v § 55 ost. 2 písm. c) 40. Lékař má mimo službu 

povinnost poskytnout první pomoc neprodleně každému, kdo by byl bez této pomoci 

ohrožen na životě nebo vážně ohrožen na zdraví. Musí tedy tuto pomoc, jež je 

povinností plynoucí z povahy jeho zaměstnání, poskytnout bez ohledu na nebezpečí, 

které jemu či jiné osobě hrozí. „Tak je lékař povinen poskytnout pomoc i osobě, která 

jeví známky zvlášť závažné nakažlivé choroby, i když se tím sám vydá v nebezpečí 

nákazy.  Lékař – neplavec ale kupříkladu již není povinen skočit do hluboké vody                   

pro tonoucího, neboť takové chování je povinností vyplývající z povahy zaměstnání 

plavčíka.“41    

Dále je nutno vymezit rozdíl mezi odpovědností zdravotníků                        

ve službě, kteří mají v rozhodném okamžiku zvláštní povinnost konat                        

a odpovědností zdravotníků mimo službu, kteří mají povinnost konat vyplývající 

z povahy zaměstnání.    

                                                           
39

 § 112 tr. zák.: „„Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného 
právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo 
vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného 
důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.“ 
40

 § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966, o péči o zdraví lidu: „Každý zdravotnický pracovník je povinen 
zejména poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo 
vážně ohroženo jeho zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby 
další odbornou péči“  
41

 Peterková, H.: Zdravotník a trestný čin neposkytnutí pomoci, Zdravotnictví a právo č. 7-8/2010 
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Zdravotníci ve službě budou odpovídat v případě porušení své zvláštní 

povinnosti za škodlivý následek, pokud nastal. Budou tedy obviněni ze spáchání 

některého z trestných činů proti životu a zdraví, který spočívá typicky v opomenutí 

poskytnout adekvátní léčbu, tedy v jednání non lege artis.    

 Naopak zdravotníci mimo službu budou odpovídat i při vzniku škodlivého 

následku, který je v příčinné souvislosti s jejich opomenutím za trestný čin 

neposkytnutí pomoci, neboť neměli zvláštní povinnost konat (viz usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2511/2005). V případech, kdy se povinnost 

pachatele zcela kryje se zvláštní povinností konat podle ust. § 112 tr. zák., pachatel 

trestně odpovídá podle zavinění za poruchový trestný čin proti životu a zdraví        

(viz č. 37/1998 Sb. rozh. tr.). 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. 37/1998 Sb. rozh. tr. ze dne 18. 9. 

1997, sp. zn. 2 Tzn 72/97:        

 „Trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti podle § 224                    

(dnes § 143 tr. zák.) lze spáchat z hlediska jednání jako znaku  objektivní stránky 

jeho skutkové podstaty jak konáním, tak i opomenutím ve smyslu ust. § 9 odst. 2 

(dnes § 112 tr. zák.). Např. opomenutím lékaře, záležejícím v nedostatečném 

vyšetření poškozeného, který zemřel na následky zranění, jež v důsledku tohoto 

pochybení v poskytnuté péči nebylo zjištěno a léčeno.“ „Jestliže lékař při výkonu 

služby neposkytne osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné 

poruchy zdraví, potřebnou pomoc, připadá jeho trestní odpovědnost ze trestný čin 

neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 (dnes § 150 odst. 2 tr. zák.) v úvahu pouze 

tehdy, jestliže z jeho opomenutí zaviněně nevznikly žádné následky na životě nebo 

zdraví poškozeného. Pokud vznikly, je takový pachatel trestně odpovědný 

v závislosti na formě zavinění podle ustanovení o poruchových trestných činech proti 

životu a zdraví.“          

 MUDr. V. Č. bylo vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování policie ČR 

v Hodoníně sděleného obvinění z trestného činu ublížení na zdraví s následkem 

smrti podle § 224 odst. 1, 2 ( dnes § 143 tr. zák.), kterého se měl dopustit v průběhu 

služby na chirurgické ambulanci. Na ambulanci byl přivezen L. Š. s tržnou ránou 

v týlní krajině hlavy, který byl neklidný a nekomunikoval.          
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Obviněný pacienta jen zběžně prohlédl, provedl sešití rány, ale další podrobné 

vyšetření neprovedl. Přitom by při něm zjistil vážnější poranění L. Š.              

Pacienta následně nechal ležet na vozíku na chodbě před ambulancí pouze           

pod dohledem sester. O stavu pacienta ani neinformoval střídajícího lékaře. Pacient      

na následky poranění hlavy zemřel. Příčinou smrti bylo zhmoždění mozku spojené 

s nitrolebním krvácením a zlomeninou spodiny lebeční.    

 Po převzetí věci vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR 

Brno-venkov byl obviněný upozorněn, že jeho jednání bude  nadále posuzováno  

jako trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 (dnes § 150 odst. 2 tr. zák.). 

Následně vyšetřovatel svým usnesením zastavil trestní stíhání obviněného, protože 

dospěl k názoru, že tento skutek není trestným činem a zároveň není důvod pro 

postoupení věci.           

 Toto usnesení nabylo právní moci.       

 Proti tomuto pravomocnému usnesení podala ministryně spravedlnosti 

k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného. 

Namítala, že vyšetřovatel rozhodl o zastavení trestního stíhání na základě neúplně 

zjištěného stavu věci. Zastavení trestního stíhání bylo předčasné, neboť nebylo 

náležitě prokázáno, že skutek nenaplňuje znaky žádné skutkové podstaty trestného 

činu. Vyšetřovatel nevzal v úvahu fakt, že trestný čin ublížení na zdraví patří 

z hlediska právní teorie mezi tzv. nepravé omisivní trestné činy, které lze spáchat jak 

konáním, tak opomenutím. Z povahy zaměstnání lékaře je odvozena  jeho zvláštní 

povinnost poskytnout potřebnou pomoc, ale trestní odpovědnost takového pachatele 

podle § 207 odst. 2 (dnes § 150 odst. 2 tr. zák.) přichází v úvahu pouze tehdy, kdy 

z jeho opomenutí zaviněně nevznikly následky na životě nebo na zdraví 

poškozeného. Obviněný podcenil rozsah a možné následky zranění poškozeného. 

Otázka příčinné souvislosti mezi opomenutím obviněného a smrtí poškozeného 

stejně tak možnost odvrácení fatálního následku nebyla objasněna ani na základě 

znaleckých posudků ani na základě výslechu znalce.     

 Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon. Nelze totiž zastavit trestní 

stíhání, pakliže by došetřením věci mohlo být prokázáno spáchání určitého trestného 

činu. S ohledem na opatřené důkazy se Nejvyšší soud ztotožnil s názorem, že 

neexistuje úmysl obviněného ve vztahu k trestnému činu neposkytnutí pomoci.  
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Přesto je  předčasný závěr vyšetřovatele, že se obviněný nedopustil trestného 

činu ublížení na zdraví s následkem smrti, který lze spáchat i opomenutím.              

Nebylo totiž náležitě prokázáno jakou měrou se opomenutí obviněného podílelo      

na smrti poškozeného. Znalecké posudky se k této otázce vyjadřují rozdílně.      

Státní zástupce dal vyšetřovateli pokyn, aby přibral státní ústav k objasnění této 

sporné otázky. Vyšetřovatel tak však neučinil. Sice se pokusil přibrat k podání 

posudku Ústřední znaleckou komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, ale po zjištění, že 

tato komise není k takovému úkonu oprávněna, o přibrání jiného orgánu nebo ústavu 

již nerozhodl. Spokojil se pouze se znaleckým posudkem Fakultní nemocnice U sv. 

Anny v Brně. Tento ústav byl však přibrán nepříslušným orgánem a proto jím 

poskytnutý znalecký posudek nebyl vůbec použitelný jako důkaz.    

 Nejvyšší soud na základě uvedených skutečností tedy shledal porušení 

zákona ve prospěch obviněného vyšetřovatelem, omezil se však pouze na tento 

výrok, neboť stížnost byla podána po uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty. 

 

Povinnost poskytnout pomoc řidiče dopravního prostředku plyne           

ze zvláštního zákona, konkrétně ze zákona č. 361/2000, o silničním provozu. 

Ustanovení § 47 tohoto zákona upravuje povinnosti osob při dopravní nehodě. 

Účastníci dopravní nehody mají povinnost poskytnout první pomoc zraněným 

osobám a přivolat k nim záchrannou službu. Tuto povinnost  jim stanoví ust. § 47 

odst. 3 písm. b) 42. Tato povinnost logicky plyne i pro řidiče dopravního prostředku, 

který měl na nehodě účast.  Řidič má často zvláštní povinnost konat plynoucí z jeho 

předchozího ohrožujícího jednání (§ 112 tr. zák.) spočívající v jeho předchozím 

porušení dopravních předpisů, které má  za následek způsobení dopravní nehody, 

při které je někdo zraněn.  

Co je potřebnou pomocí je nutno posuzovat podle povahy konkrétního 

případu a podle možností pachatele. Z judikatury plyne, „že je to zejména taková 

pomoc, která je zapotřebí k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti ohroženého.     

                                                           
42

 § 47 odst. 3 písm. b) zákona o silničním provozu: „Účastníci dopravní nehody jsou povinni oznámit, 
v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností 
první pomoc a ke zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu“  
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Je to zejména první pomoc, kterou účinně mohou a jsou schopni poskytovat             

ti, kdož jsou na dosah ohroženého (č. 37/1963 Sb. rozh. tr.)“. 43                                         

„Není to pouze pomoc, která by spolehlivě vedla k záchraně.“ 44 V každém případě 

musí jít o pomoc směřující ke zmírnění nesnází a následků utrpěného zranění         

(č. 9/1967 Sb. rozh. tr.). Důležité je tedy zajistit nezbytnou pomoc, která povede 

k ošetření ohrožené osoby a také zabrání zhoršení jejího zdravotního                  

stavu, případně vzniku dalších zranění nebo smrti. „Nezáleží však na tom, jaký         

je původ nebezpečí smrti nebo vážné poruchy zdraví, povinnost poskytnout pomoc  

je dána i v případě, že si poškozený nebezpečí smrti nebo vážnou poruchu přivodil 

sám, ani na tom, že poškozený potřebnou pomoc odmítá.“ 45 „Povaha potřebné 

pomoci závisí na povaze konkrétního případu poranění (osobě bude třeba 

poskytnout první pomoc na místě, nebo naopak zajistit co nejrychlejší převoz          

do nemocnice, popř. zajistit příjezd lékaře na místo nehody apod.) a na možnostech 

pachatele (po neplavci není možné žádat, aby sám vytahoval z řeky tonoucího, ale  

je možné po něm chtít, aby přivolal na pomoc tonoucí osobě jinou osobu schopnou 

potřebnou pomoc poskytnout, např. plavčíka apod.).“ 46  

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 39/1955 Sb. rozh. tr. ze dne 4. 2. 1955, 

sp. zn. 1 Tz 5/55: „Podle § 227 odst. 1 (dnes  § 150 odst. 1 tr. zák.) nestačí 

poskytnutí jakékoli pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti, nýbrž pomoc musí být 

„potřebná“, t. j. dostačující k tomu, aby hrozící nebezpečí smrti bylo odvráceno nebo 

sníženo. Nastala-li smrt ohrožené osoby, protože jí pachatel takovou pomoc 

neposkytl, ač k tomu byl podle okolností a svých poměrů zvlášť povinen, nejde          

o trestný čin neposkytnutí pomoci, nýbrž o ublížení na zdraví z nedbalosti.“ 

 Obviněný je převozník na Vltavě. Ve vzdálenosti asi 100  m od převozu 

v době, kdy stál obviněný na převozu u svých převoznických lodí, hrál si osmiletý 

chlapec v přístavu parníků s dalšími dětmi na honěnou. Při tom sklouzl a spadl        

do vody. Neuměl plavat, ale nějakou dobu se udržel na hladině a volal o pomoc.  

                                                           
43

 Gřivna, T.: Trestní právo hmotné. Judikatura k obecné a zvláštní části. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 
312, str. 192 
44

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §140 – 421, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 1422 
45

 Automatické externí defibrilátory [online]. 2009 [cit. 2011-11-24]. Právní předpisy upravující poskytování 1. 
pomoci. Dostupné z WWW: <www.aed-medi.com/a/pravni%20predpisy.php>. 
46

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. §140 – 421, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2010, str. 1422 
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Obviněného na tonoucího chlapce upozornila dívka. Převozník nasedl do 

svého převoznického prámu a vydal se k tonoucímu. Ten se však kousek od lodi 

potopil. Obviněný několikrát zalovil hákem ve vodě, ale zjistil, že nedosáhne            

na dno, tak se vrátil k převozu a začal převážet zákazníky, aniž se dále zajímal         

o osud chlapce. Zejména nikoho neupozornil na tonoucího a nepřivolal žádnou 

pomoc. Chlapec tak zahynul.        

 Lidový soud v Praze zprostil obviněného žaloby pro trestný čin neposkytnutí 

pomoci podle § 227 odst. 1, 2 (dnes § 150 odst. 1, 2 tr. zák.), protože dal zapravdu 

obhajobě, že obviněný učinil vše, co bylo v jeho silách, aby zachránil chlapce. 

Obviněnému nelze klást za vinu, že k záchraně použil krátké bidlo. Také po něm 

nebylo možno žádat, aby skočilo do vody, neboť trpí vážnou chorobou a ohrozil      

by sám sebe.           

 Nejvyšší soud však na základě důvodné stížnosti pro porušení zákona zrušil 

napadený rozsudek a přikázal lidovému soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl 

v ní. Nebylo totiž vyvráceno tvrzení obviněného, že chlapce hledal půl hodiny. 

Z výpovědí dětí plyne něco jiného, ale soud byl toho názoru, že není možné jim věřit 

a to přestože se shodně vyjádřily čtyři děti tak, že obviněný ponořil bidlo dvakrát       

do vody a pak s hledáním chlapce ustal. Soud se také nezabýval otázkou proč         

si obviněný neobstaral delší bidlo jakmile zjistil, že to které používal je krátké, a také 

proč nepřivolal pomoc. Je také nutno vytknout žalobě, že klade obviněnému za vinu 

neposkytnutí pomoci podle ust. § 227 odst. 2. (dnes § 150 odst. 2.).             

Převozník neodpovídá z povahy svého zaměstnání za osoby pohybující se na břehu, 

ale pouze za osoby, které převáží. Přesto však nelze obviněného zprostit viny         

za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 227 odst. 1 (dnes § 150 odst. 1 tr. zák.). 

 

Někdy tedy může potřebná pomoc spočívat pouze v přivolání odborné   

pomoci, např. záchranné služby (č. 4/1969 Sb. rozh. tr.). V některých případech       

je dokonce nutné dát této pomoci přednost.       

 Neodbornou manipulací se zraněnou osobou  a snahou o její převoz osobním 

automobilem do nemocnice by totiž mohlo dojít ke zhoršení jejího zdravotního   

stavu, případně vzniku dalších komplikací (č. 37/1963 Sb. rozh. tr.).  
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Ovšem v případě, kdy povaha poranění evidentně nenasvědčuje, že by byl 

převoz nebezpečný, je správné požadovat po řidiči motorového vozidla, aby 

zraněnou osobu odvezl k lékaři.  

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 37/1963:     

 Obžalovaný zastavil u místa nehody, kde poblíž silnice ležel těžce zraněný 

v době, kdy kolem něj již bylo několik osob. Když byl požádán, aby zraněného 

odvezl, prohlásil, že na to nemá nervy, že však přivolá lékařskou pomoc. U místního 

hostince se potkal se spoluobžalovaným S., kterého se zeptal, zda bylo již voláno   

do nemocnice pro sanitku. Když se obžalovaný od S. dozvěděl, že je lékařská pomoc 

již na cestě, sedl do auta a odjel. Na místo nehody přijela v krátké době sanitka 

s lékařem a ten poskytl poraněnému první pomoc. Následně byl raněný odvezen     

do nemocnice.           

 Obžalovaný se hájil tím, že nesnáší pohled na krvácejícího člověka, proto 

odmítl odvést raněného do nemocnice. Dále namítal, že byl jako řidič školen, že 

není-li známa povaha zranění způsobeného při nehodě, nemá se zraněný odvážet 

osobním automobilem, aby se mu nezhoršil stav při neodborné manipulaci                

a následném převozu. Má se však přivolat lékařská pomoc a převoz sanitním vozem. 

Což se snažil udělat výše uvedeným chováním. V tomto případě vzhledem k povaze 

zranění a skutečnosti, že nebyl na blízku žádný lékař, byl potřebnou pomocí 

okamžitý převoz zraněného do nemocnice.       

 Obžalovaný měl jako řidič dopravního prostředku nepochybně povinnost 

poskytnout pomoc spočívající v převozu zraněného do nemocnice, pokud by nebylo 

učiněno jiné opatření zajišťující účinnější pomoc. Vzhledem k tomu, že však nebyl 

obžalovanému prokázán úmysl spáchat trestný čin neposkytnutí pomoci, byl 

obžaloby zproštěn. 

 

O trestný čin neposkytnutí pomoci nejde, jestliže byl postižený okamžitě mrtev. 

Výjimkou jsou ale případy, kdy se pachatel o stavu postiženého ani nepřesvědčil.  

 



 
 

 
39 

Vezmeme-li v úvahu, že lidský život je nejcennější hodnota, je nutno jej 

patřičně chránit a uctívat. Je nutno lidskému životu projevit úctu ihned a alespoň 

zjistit stav zraněné osoby. Může se totiž stát, že poškozeného bude možno ještě 

zachránit.  

 

Rozhodnutí Krajského soudu v Liberci č. 112/1952 Sb. rozh. tr. ze dne 18. 

10. 1951, sp. zn. 6 Tk 72/51 k výkladu pojmu potřebná pomoc:   

 „Okresní soud v Turnově uznal obviněného vinným trestnými činy ublížení    

na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Těchto 

se obviněný dopustil tím, že jel na motocyklu tak rychle a neopatrně, že porazil       

na silnici jdoucího poškozeného, který utrpěl těžká zranění , jimž zakrátko podlehl, a 

že obviněný po této nehodě ujel a úmyslně neposkytl poškozenému potřebnou 

pomoc, ač tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro někoho jiného.  

 Krajský soud v Liberci zamítl odvolání obviněného. Ten argumentoval tím, že 

poškozený utrpěl ránu na hlavě, která byla smrtelná a proto by byla jakákoli     

pomoc, kterou by poškozenému poskytl zbytečná a smrti by nezabránila.  

 Ze znaleckých posudků však plyne, že ke smrti nedošlo hned, protože nebyla 

zasažena životně důležitá centra, a proto poškozený pomoc potřeboval. Potřebná 

pomoc nemusí spolehlivě vést k záchraně zraněného. Pomoc je nutno  poskytnout 

v případě, že zranění poškozeného je alespoň tak závažné, že poškozený vůbec 

nějakou pomoc potřebuje. Nelze se tedy ztotožnit s názorem obviněného.  

 

Při poskytování pomoci může nastat i situace, kdy ohrožená osoba odmítá, 

aby jí potřebná pomoc byla poskytnuta. Řešení těchto případů je vcelku 

problematické.           

 „Lze však mít za to, že poskytnout potřebnou pomoc je nutné i proti vůli 

poškozeného, který může být často v šoku a neví, co činí (srov. č. 8/82 Sb. rozh. tr.).“ 

47 Jiná situace nastane, poskytuje-li pomoc lékař. V tom případě se jedná o otázky 

související s informovaným souhlasem pacienta, reversy, případně s euthanasií. Této 

problematice se ale budu věnovat později.  

                                                           
47

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a  kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 600, str. 59  
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5.4 Subjekt trestného činu 

 

Subjekt trestného činu neboli jeho pachatel. Pachatelem trestného činu může 

být podle současných trestněprávních  norem pouze fyzická osoba, jelikož české 

trestní právo vychází ze zásady individuální trestní odpovědnosti fyzických osob      

za spáchaný trestný čin. Stávající právní úprava totiž nezná trestněprávní 

odpovědnost právnických osob, odpovědnost za cizí zavinění, ani odpovědnost 

kolektivní. V době uzavření této práce ještě nebyl přijat zákon, který zavádí 

trestněprávní odpovědnost právnických osob, přestože na jeho přijetí již 

v zákonodárci pracují. „Pachatelem trestného činu je trestně odpovědná fyzická 

osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin.“ 48 Ustanovení § 22 odst. 1 

trestního zákoníku obsahuje definici pachatele trestného činu: „Pachatelem trestného 

činu je, kdo svým jednáním naplnil  znaky skutkové podstaty trestného činu nebo 

jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“. Tato definice ale není úplná. Pachatel (pouze 

fyzická osoba) totiž musí naplnit další obecné znaky trestného činu, kterými jsou věk, 

příčetnost a u mladistvých rozumová a mravní vyspělost. 49 Všechny tyto podmínky 

musí být splněny současně. Věk a příčetnost charakterizují pachatele trestného činu, 

nepatří však mezi znaky trestného činu.  

Ustanovení § 25 tr. zák. 50 stanoví jako podmínku trestněprávní odpovědnosti 

věkovou hranici  patnácti let.  

Pachatelem trestného činu může být pouze osoba příčetná. Ustanovení          

§ 26 tr. zák. 51 totiž obsahuje úpravu, která vylučuje trestněprávní odpovědnost 

z důvodu nepříčetnosti. Samotnou definici příčetnosti však trestní zákoník 

neobsahuje, uvádí ale důvody, které ji vylučují.      

  

 

                                                           
48

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 180 
49

 § 5 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže: „Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové 
rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento 
čin trestně odpovědný.“ 
50

 § 25 tr. zák.: „Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.“ 
51

 § 26 tr. zák.: „Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo 
ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“ 
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Definici nám však nabízí odborná literatura: příčetností rozumíme způsobilost 

být pachatelem trestného činu, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele. 

„Příčetnost je podmíněna schopností pachatele chápat význam svého činu             

pro společnost a ovládat své jednání.“ 52   

Pachatel jednal v nepříčetnosti, jestliže v době spáchání trestného činu trpěl 

duševní poruchou. 53 Druhou podmínkou nepříčetnosti je nedostatek schopnosti 

rozumové (čili schopnost rozpoznávací), nebo schopnosti ovládací (tj. schopnost 

určovací). Ke vzniku nepříčetnosti postačí absence jedné z těchto schopností. 

Otázkou příčetnosti se dále budu zabývat později v souvislosti s dopravními 

nehodami a jednáním pachatele pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.  

Trestní zákoník ještě rozlišuje pojem zmenšená příčetnost (viz ust. § 27 tr. 

zák.) 54. Oproti nepříčetnosti, při které je alespoň jedna schopnost (rozpoznávací 

nebo ovládací) vyloučena, jsou při zmenšené příčetnosti přítomny obě schopnosti, 

ale podstatně a zásadně oslabeny. 

Subjekty trestného činu můžeme rozlišit na obecné, speciální a konkrétní. 

Obecným subjektem trestného činu může být kdokoli, tedy jakákoli fyzická osoba, 

která je příčetná a dosáhla věku patnácti let. Je proto nejčastější. Ve zvláštní části 

trestního zákoníku bývá vyjádřen slovem „kdo“. Některé trestné činy ale tvoří 

výjimku. U některých trestných činů vyžaduje trestní zákoník po pachateli zvláštní 

postavení nebo způsobilost. Tento subjekt je pak označován jako speciální. Jiné 

trestné činy může spáchat pouze pachatel, který má zvláštní vlastnost. Tento subjekt 

označujeme jako konkrétní. Oba tyto subjekty jsou blíže specifikovány v § 114 

trestního  zákoníku 55. 

 

 

                                                           
52

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s.,str. 185 
53

 § 123 tr. zák. obsahuje legální definici duševní poruchy: „Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchu 
vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká sociální porucha osobnosti 
nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.“  
54

 § 27 tr. zák. : „Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníženou schopnost rozpoznat 
jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný.“ 
55

 § 114 odst. 1 tr. zák.: „Jestliže k spáchání trestného činu trestní zákon vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost 
nebo postavení pachatele, může být pachatelem nebo spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má 
požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení. …“ 
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5.4.1 Subjekt trestného činu podle ust. § 150 odst. 1 trestního zákoníku 

 

Trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 tr. zák. se může 

dopustit kdokoli, kdo může potřebnou pomoc poskytnout a neučiní tak, ač tak může 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného (č. 52/1981 Sb. rozh. tr.). Zákon             

od pachatele nevyžaduje žádné zvláštní postavení nebo vlastnosti. Jedná se tedy     

o obecný subjekt  trestného činu. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Bratislavě č. 52/1981 Sb. rozh. tr. ze dne 

23. 12. 1980, sp. zn. 1 To 72/80:        

 Rozsudkem Krajského soudu v Bratislavě byl obžalovaný J. D. uznán vinným 

z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti podle § 222 odst. 1,2         

(dnes § 145 tr. zák.) a odsouzený k trestu odnětí svobody v trvání šesti let.           

Toho se dopustil, když na autobusové zastávce v Drahovicích po předchozím 

nedorozumění v místním hostinci fyzicky napadl poškozeného tak, že jej uhodil pěstí 

do tváře a když poškozený spadl na zem, několikrát jej kopl do břicha. Tím mu 

způsobil roztržení tenkého střeva s následným krvácením do dutiny břišní. 

Poškozený v důsledku těchto poranění a neposkytnutí pomoci následně na místě 

zemřel.           

 Zároveň byl druhý obžalovaný P. M. rozsudkem uznán vinným z trestného 

činu neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 (dnes § 150 tr. zák.) k trestu odnětí 

svobody v trvání 5 měsíců. Obžalovaný P. M. totiž odešel z místa, kde poškozenému 

způsobil obžalovaný J. D. těžké zranění projevující se sténáním a chrčením 

poškozeného, a neposkytl mu pomoc. Obžalovaný P. M. viděl, jak obžalovaný J. D. 

kope do poškozeného a snažil se mu zabránit v dalších útocích tím, že jej odvedl 

z místa činu. Argumentuje tím, že si neuvědomil, že poškozený potřebuje lékařskou 

pomoc.           

 Nejvyšší soud zamítl dovolání obžalovaného P. M. Je totiž názoru, že 

obžalovaný P. M. mohl poškozenému poskytnout potřebnou pomoc, jelikož jemu ani 

nikomu jinému nehrozilo žádné nebezpečí.  
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Navíc věděl, že poškozený evidentně jeví příznaky vážné poruchy zdraví, a 

přesto mu pomoc neposkytl a odešel z místa činu, přestože vzhledem k pokročilému 

času a nepřítomnosti dalších osob mohl předpokládat, že poškozenému nikdo jiný 

nepomůže. Potřebnou pomocí v tomto případě bylo přivolání lékařské pomoci. Není 

rozhodující ani uvedená obhajoba uvedená v odvolání, že obžalovaný P. M. 

zabraňoval v útocích na poškozeného a že násilníka odvedl z místa činu. Po cestě 

z místa činu obžalovaní potkali několik osob, přesto se jim obžalovaný P. M. nezmínil 

o poškozeném, a ani tak mu nezajistil pomoc. 

Problematická je situace, kdy má povinnost poskytnout potřebnou pomoc více 

lidí, kteří jsou přítomni. Poskytne-li totiž pomoc někdo z přítomných, zbaví tak ostatní 

jejich povinnosti poskytnout pomoc pouze tehdy, jestliže jím poskytnutá pomoc byla 

účinnější případně rychlejší. Pokud se ale jedná o lékaře, tedy odborníka, ten není 

této vinnosti zbaven, poskytuje-li pomoc laik.  

„Povinnost poskytnout pomoc odpadá, jestliže ji už poskytuje někdo jiný.          

I v takovém případě však někdy trvá povinnost poskytnout pomoc, a to u toho, kdo 

má lepší možnosti, nebo je-li třeba, aby současně poskytovalo pomoc více osob.“ 56 

Povinnost poskytnout pomoc nemá ten, kdo by tak nemohl učinit                  

bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Toto je nutno posuzovat podle okolností 

konkrétního případu. Za toto nebezpečí je nutno považovat smrt nebo těžkou újmu 

na zdraví. Tímto nebezpečím však nemůže být možnost trestního stíhání, ani      

např. poškození či znečištění oděvu, vozidla apod. Konkrétní nebezpečí vznikající 

osobě, která poskytuje pomoc, je nutno vždy posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu 

druhu pomoci. Např. neplavec bude vystaven nebezpečí smrti, bude-li se snažit 

vytáhnout tonoucího z vody. Přesto ale může bez jakéhokoli nebezpečí zavolat 

záchranáře. 
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 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář II., 6. doplněné a přepracované vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 1237 
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5.4.2 Subjekt trestného činu podle ust. § 150 odst. 2 trestního zákoníku 

 

Druhý odstavec § 150 tr. zák. je speciálním ustanovením vůči odstavci 

prvnímu, který obsahuje obecnou úpravu. Z toho plyne jeho aplikační přednost, 

v případě, že jsou splněny podmínky v něm uvedené.  

Pachatelem trestného činu podle § 150 odst. 2 tr. zák. může být jen osoba, 

která má povinnost poskytnout pomoc podle povahy svého zaměstnání. Zde tedy 

trestní zákoník vyžaduje speciální subjekt trestného činu. Může jím být ku příkladu 

lékař, zdravotní sestra, člen horské služby, plavčík, apod.  Významnou odlišností     

je nemožnost tohoto pachatele zbavit se trestněprávní odpovědnosti za neposkytnutí 

pomoci v důsledku „nebezpečí pro něj nebo pro jiného“. Profesionál tedy musí 

poskytnout pomoc i v případech, ve kterých mu hrozí nebezpečí, např. nebezpečí 

nákazy nakažlivou chorobou. Charakter této pomoci se bude logicky lišit            

podle povahy zaměstnání. Bude vycházet z povinností vyplývajících z náplně 

konkrétního zaměstnání, odbornosti pracovníka a také podstoupenému vyškolení. 

Jinou pomoc tedy bude moci poskytnout kožní lékař, stomatolog či chirurg. Vždy      

je však nezbytné posuzovat konkrétní situaci individuálně. Nelze  tedy např. 

požadovat poskytnutí stejně odborné pomoci od lékaře, který sice má potřebné 

vzdělání, ale oboru se nikdy nevěnoval, a od lékaře s dlouholetou praxí. Povinnosti 

vyplývající z povahy zaměstnání se ale zcela nekryjí se zvláštními povinnostmi konat 

ve smyslu ust. § 112 tr. zák. 57 S tím souvisí i odlišná odpovědnost zdravotnických 

pracovníků během služby a mimo ni. K tomuto tématu viz blíže str. 32 této práce. 

Z judikatury    je nutno zmínit usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2511/2005. 

Důležité je vymezit si význam pojmu zaměstnání, který je součástí ust. § 150 

odst. 2 tr. zák. Rozumí se jím pracovní činnost vykonávaná za odměnu v rámci 

pracovního poměru nebo v rámci obdobného pracovněprávního vztahu. Je 

vykonávána zaměstnancem ve prospěch zaměstnavatele. 58 

                                                           
57

 § 112 tr. zák.: „„Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného 
právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo 
vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného 
důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.“ 
58

 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář II., 6. doplněné a přepracované vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 451 
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Širším pojmem než zaměstnání je povolání (viz § 73 odst. 3 TrZ). Rozumí    

se jím činnost trvalejšího charakteru, i když nemusí jít nutně o činnost celoživotní 

nebo o činnost, kterou se pachatel živí výlučně. Může to být i vedlejší výdělečná 

činnost, nikoli však příležitostná. 59        

           

 Může se jednat o činnosti umělecké nebo jiná svobodná povolání, jejichž 

výkon není blíže upraven zvláštními předpisy a které nejsou vykonávány v postavení 

zaměstnance. 

Problematické je také řešení otázky, zda je podstatné, spáchá-li pachatel 

trestný čin neposkytnutí pomoci  v pracovní době, případně v souvislosti s přímým 

výkonem zaměstnání, nebo mimo výkon jeho zaměstnání (např. během dovolené). 

V odpovědi na tuto otázku panuje v odborných kruzích celkem jednoznačná shoda. 

Většina autorů se shoduje na tom, že taková okolnost ve vztahu k činu významná 

není. 60 

 

5.4.3 Subjekt trestného činu podle ust. § 151 trestního zákoníku 

 

Pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku může být logicky pouze řidič dopravního prostředku, který neposkytl 

potřebnou pomoc. Je to ale podmíněno jeho účastí na nehodě, při které došlo         

ke vzniku újmy na zdraví osoby, které potřebnou pomoc potřebuje. Subjekt tohoto 

trestného činu je tedy speciální. 

V prvé řadě je nutné objasnit si význam pojmů řidič dopravního prostředku      

a dopravní prostředek. Jak uvádí judikatura: řidičem dopravního prostředku         

se rozumí řidič každého dopravního prostředku, nikoli jen řidič motorového vozidla.  
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 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, Komentář II., 6. doplněné a přepracované vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 451 
60

  UHLÍŘ, M. Neposkytnutí pomoci a proměna tohoto trestného činu v uplynulém půltoletí. Urgentní medicína 
[online]. 2005, 3, [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW: <www.mediaprax.cz>. 
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Dopravním prostředkem se míní jakékoli vozidlo či jiné zařízení, sloužící 

dopravě (silniční, kolejové, lanové atd.), ať už motorové, či nemotorové.  Dopravním 

prostředkem může být i povoz tažený koňmi či jízdní kolo (srov. č. 30/1951, č. 6/1953 

Sb. rozh. tr.). Jelikož se nelze omezovat jen na silniční dopravu, nemůžeme definici 

dopravního prostředku přejímat z předpisů upravujících provoz na pozemních 

komunikacích. Řidičem dopravního prostředku tak může být např. cyklista, 

strojvedoucí atd. 

 

Rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě č. 6/1953 Sb. rozh. tr. ze dne 7. 

2. 1952, sp. zn. 7 Tk 616/52 k poměru skutkových podstat trestných činů 

neposkytnutí pomoci podle §§ 227  a 228 (dnes §§ 150  a 151 tr. zák.).  

 Obviněný jedouc na kole zavinil srážku s jiným cyklistou, který při tom utrpěl 

poranění na hlavě, obou rukách a upadl do bezvědomí. Přestože obviněný věděl, že 

poraněný leží na v bezvědomí na zemi, odjel na kole z místa činu. Poraněný musel 

být odvezen do nemocnice.        

 Okresní soud v Trnavě uznal obviněného vinným trestnými činy ublížení       

na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci. Krajský soud následkem odvolání 

zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině obviněného trestným činem neposkytnutí 

pomoci a uznal ho vinným trestným činem neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku.           

 Ustanovení § 227 (dnes § 150 tr. zák.) nedopadá na takového pachatele, který 

jako řidič dopravního prostředku po dopravní nehodě, na níž měl účast ( i když          

ji nezavinil), úmyslně neposkytl pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu            

na zdraví, i když není v nebezpečí smrti. Takový pachatel se vzhledem na povahu 

věci a nebezpečnost situace dopouští trestného činu, činu přísnějšího podle § 228 

(dnes § 151 tr. zák.). Přitom zákon mezi řidiči různých dopravních prostředků 

nerozlišuje, je proto trestný podle ust. § 228 (dnes § 151 tr. zák.) řidič každého 

dopravního prostředku, tedy i řidič jízdního kola. 
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Dále je nezbytné definovat účast na dopravní nehodě. Jedná se totiž               

o nezbytnou součást skutkové podstaty trestného činu podle § 151 tr.. zák.  

Účastníkem dopravní nehody je každý, jehož jednání se podílelo na vzniku      

nebo průběhu dopravní nehody, bez ohledu na zavinění dopravní nehody.         

Účast na nehodě může být zaviněná, tedy způsobením dopravní nehody, tak 

nezaviněná v roli poškozeného Účast na dopravní nehodě má i řidič, který nehodu 

nezavinil; stačí, že k dopravní nehodě objektivně přispěl (č. 37/1969 Sb. rozh. tr.).         

„Trestní odpovědnost podle tohoto ustanovení má pouze řidič dopravního 

prostředku (nikoli jiný účastník dopravní nehody). Jeho pouhá přítomnost na místě 

nehody takovou účastí není (srov. č. 104/1951, č. 37/1969 Sb. rozh. tr.).“ 61 

 

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. 104/1951 sb. rozh. tr. ze dne 10. 7. 

1951, sp. zn. 5 Tk 134/51: „Ke skutkové podstatě trestného činu neposkytnutí pomoci 

podle § 228 (dnes § 151 tr. zák.) není třeba, aby řidič dopravního prostředku, který 

osobě při dopravní nehodě poškozené neposkytl pomoc, tuto nehodu zavinil.      

Stačí, i když měl jen účast na této dopravní nehodě.“     

 Poškozená šla ve večerních hodinách ve společnosti několika osob               

po silnici. Když je míjel autobus s rozsvícenými světly, uhnuli všichni k pravému 

okraji silnice a pokračovali v chůzi s tím, že poškozená šla poslední. Slyšela za 

sebou  jedoucí vůz, ohlédla se a viděla, jak se blíží povoz obviněného. Pokračovala    

v chůzi, ale po několika krocích byla zasažena ojí vozu, sražena k zemi a následně 

přejeta oběma pravými koly. Obviněný slyšel výkřik a uvědomil si i z toho, jak vůz     

poskočil, že někoho přejel. Přesto však nezastavil, ale popohnal koně a z místa 

nehody ujel. V důsledku zranění byla poškozená tři týdny v nemocnici a pak ještě 

dva měsíce nebyla schopná práce.       

 Okresní soud ve Slavkově u Brna uznal obviněného vinným trestným činem 

neposkytnutí pomoci podle § 228 (dnes § 151 tr. zák.), zprostil ho však obžaloby   

pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 (dnes § 148 tr. zák.). 

K odsouzení pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 228 (dnes § 151 tr. zák.) 

není třeba zjištění, že pachatel nehodu zavinil.  
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, 2011 s., str. 1428 



 
 

 
48 

Tohoto trestného činu se dopustí každý řidič, který úmyslně neposkytne 

potřebnou pomoc osobě poškozené při dopravní nehodě, ač tak může učinit          

bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, jestliže sám na nehodě účast nemá.  

 Není třeba, aby jeho účast na nehodě byla trestná. Jeho povinnost pomáhat 

se vztahuje na každého, kdo při nehodě utrpěl újmu na zdraví, tedy i na toho, kdo 

nehodu způsobil. Přestože nebylo zjištěno, že obviněný nehodu zavinil, je 

nepochybné, že na ní měl účast.        

 Obviněný věděl, že někoho přejel, přesto z místa nehody ujel aniž by poskytl 

poškozené pomoc, protože se chtěl vyhnout nepříjemnostem. Obviněný se nemohl  

zbavit odpovědnosti snad ani tím, že ostatní přítomní zařídí vše potřebné a jeho 

pomoc nebude potřeba. Pomoci mohl totiž  i převozem do nemocnice.  

 Z těchto důvodů shledal Krajský soud v Brně rozhodnutí Okresního soudu 

správné.   

 

Řidič, který má účast na dopravní nehodě, je povinen poskytnout potřebnou 

pomoc, jestliže je toho schopen, tzn. není vážně zraněný. Povinnost poskytnout 

pomoc však řidiči odpadá, jestliže by jejím splněním vystavil sebe nebo jiného 

v nebezpečí. Za toto nebezpečí však nemůžeme považovat případné trestní stíhání 

řidiče dopravního prostředku, který dopravní nehodu zavinil.  Nelze však vyvinit řidiče 

pouze proto, že mohl pomoc poskytnout někdo jiný.  

 

5.5 Subjektivní stránka trestného činu 

 

5.5.1 Subjektivní stránka trestného činu obecně 

 

Subjektivní stránka trestného činu charakterizuje trestný čin z vnitřního 

pohledu pachatele, tedy z jeho psychického vztahu k tomuto trestnému činu.  

Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění. 

„Zavinění je vnitřní (psychický) vztah pachatele k určitým skutečnostem, jež zakládají 

trestný čin.  
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Tyto skutečnosti mohou být vytvořeny pachatelem nebo mohou objektivně 

existovat bez jeho přičinění.“ 62 „Zavinění je nezbytné pro naplnění kterékoli skutkové 

podstaty trestného činu. Není trestného činu bez zavinění.  Zásada odpovědnosti    

za zavinění je jednou za základních zásad trestního práva hmotného.” 63 Zavinění     

se musí vztahovat na všechny skutečnosti, které jsou znakem skutkové podstaty 

trestného činu. Jinak řečeno vztahuje se na průběh pachatelova činu, který se projeví 

v objektivní realitě poškozením nebo ohrožením zákonem chráněného zájmu.  

Zavinění je vybudováno na dvou složkách. Jedná se o složku vědění             

( intelektuální, někdy se označuje i jako představová složka zavinění) a o složku 

volní ( tato vyjadřuje různý stupeň zaměření pachatele na porušení nebo ohrožení 

objektu). 

Vědění zahrnuje vnímání pachatele, neboli odraz předmětů a jevů pomocí 

smyslových orgánů, a představu těchto předmětů a jevů, které pachatel sice v daný 

okamžik vnímat nemůže, ale vnímal je již někdy dříve nebo k této představě dospěl 

na základě svých zkušeností. Podmínkou naplnění složky vědění je, že si pachatel 

toto vše uvědomoval přímo v době spáchání trestného činu nebo si to uvědomovat 

měl a mohl. Představy, které měl pachatel před nebo po spáchání trestného činu   

jsou z hlediska složky vědění irelevantní. Rozlišujeme několik stupňů vědění.         

Některé skutečnosti považuje pachatel pouze za možné. Skutečnosti, které pachatel 

považuje za pravděpodobné jsou vyšším stupněm vědění. Nejvyšší stupeň pak patří 

skutečnostem, které jsou podle pachatele jisté nebo dokonce nutné. 

Volní složka spočívá v aktivním kladném vztahu pachatele k zamýšleným 

nebo uskutečňovaným skutečnostem, tedy v rozhodnutí pachatele způsobit porušení 

nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu. V rámci volní složky můžeme dále 

rozlišit chtění a srozumění. 

Rozlišujeme dvě formy zavinění: úmysl  a nedbalost.  

                                                           
62

 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné, obecná část, 6. přepracované vydání, 
Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2010, 583 s., str. 220 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 207 
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Úmyslná forma zavinění je upravena v § 15 trestního zákoníku. 64 V rámci ní 

existují dvě varianty úmyslu: úmysl přímý (§ 15 odst. 1 písm. a) tr. zák.) a úmysl 

nepřímý (§ 15 odst. 1 písm. b) tr. zák.). 

 Nedbalostní zavinění definuje trestní zákoník v § 16 65, kde také rozlišuje dvě 

formy nedbalosti, a to nedbalost vědomou (§16 odst. 1 písm. a) tr. zák.)                

a nevědomou (§ 16 odst. 1 písm. b) tr. zák.).  

V ust. § 16 odst. 1 tr. zák. je vyjádřena jak složka intelektuální (vědění), ale      

i povinnost zachovávat určitou opatrnost. „Míra opatrnosti je vyjádřena dvěma 

hledisky, a to objektivním a subjektivním (srov. „měl“ a „mohl“)“. 66   

 „Nejedná z nedbalosti ten, kdo zachovává povinnou opatrnost (objektivní 

kritérium).“ 67 Objektivní kritérium opatrnosti je pro všechny adresáty trestněprávních 

norem stejné, tzn. všichni potencionální pachatelé stejné kategorie mají dodržovat 

stejnou míru opatrnosti. „Jde tu o model jakéhosi „průměrného opatrného“        

jedince, jímž jsou poměřováni všichni jednotliví pachatelé.“ 68 Důvodem je snaha 

zabránit liknavosti některých pachatelů, kteří by následně svoji vinu sváděli na svoji 

menší opatrnost.           

 Výjimečně se od některých skupin osob žádá vyšší míra opatrnosti.   Jedná  

se o osoby vykonávající určité povolání nebo zaměstnání (př. lékaři) nebo určitou 

činnost (př. řidiči).  

                                                           
64 § 15 tr. zák.: „(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel      

a) chtěl způsobem uvedeným  v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 
takovým zákonem, nebo 

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je 
způsobí, byl s tím srozuměn.       

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně 
může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.“ 

65
 § 16 tr. zák.: „(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel     

a) Věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 
chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení 
nebo ohrožení nezpůsobí, nebo 

b) Nevěděl, že svým jednáním může takové porušení ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem 
k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

(2)Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité   
opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněných trestním zákonem. 

66
 Růžička M.: K některým otázkám trestní odpovědnosti ve zdravotnictví, Zdravotnictví a právo č. 3, 2010, str. 

10 
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 Růžička M.: K některým otázkám trestní odpovědnosti ve zdravotnictví, Zdravotnictví a právo č. 3, 2010, str. 
10 
68

 Růžička M.: K některým otázkám trestní odpovědnosti ve zdravotnictví, Zdravotnictví a právo č. 3, 2010, str. 
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Vyšší míra opatrnosti je u těchto osob vyžadována kvůli povaze           

činnosti, kterou vykonávají. Tím se naplňuje ochranná funkce trestního práva. 

Rozsah těchto povinností je třeba hledat ve zvláštních právních předpisech, jako 

speciální zákony (např. silniční zákon), bezpečnostní předpisy nebo technické 

normy. Jestliže chybí výslovná úprava, posuzuje se míra opatrnosti podle obecně 

společensky uznávaných zásad rozumného člověka. 69 

Z hlediska zavinění je důležité i ustanovení § 13 tr. zák. , který v odstavci 2 

stanoví, že „K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného             

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“.  

„Závěr o tom, zda je skutek zaviněný, či nikoli, a pokud je zaviněný, o jakou 

formu zavinění jde, musí být podložen skutkovým zjištěním na podkladě   

dokazování, právě tak jako závěr o objektivních znacích trestného činu (č. 60/1972 

Sb. rozh. tr.).“ 70 Závěr o zavinění pachatele musí být vždy prokázaný výsledky 

dokazování a musí z nich logicky vyplynout (srov. č. 19/1971 SB. rozh. tr.).  Není to 

ovšem nic jednoduchého. „Obtíže při dokazování subjektivní stránky trestného činu 

vyplývají již z toho, že samotné zjišťování zavinění, resp. jiných subjektivních     

stavů, je nesnadné, neboť předmětem dokazování jsou skutečnosti vnitřního života 

pachatele, které jiné osoby nemohou pozorovat, takže přímým důkazem může být 

často jen výpověď obviněného (ať již skutek přiznává nebo popírá).“ 71  

Subjektivní stránka trestného činu může být blíže specifikována dvěma 

fakultativními znaky, kterými jsou pohnutka (motiv) a záměr (cíl) pachatelova 

jednání. Pohnutka je vnitřní podnět, který pachatele vedl ke spáchání trestného činu. 

Pohnutka nemusí být výslovně vyjádřena v zákoně, i když to tak u některých 

skutkových podstat je. Konkrétní pohnutka pachatele ke spáchání trestného činu     

je velmi důležitá v trestním řízení z hlediska rozhodování o vině a trestu.                

Zvlášť zavrženíhodná pohnutka je totiž podle ust. § 42 písm. b) trestního zákoníku 

považována za přitěžující okolnost. Záměr pachatelova jednání je pak         

tendence, která směřuje jeho jednání k dosažení určitého cíle, který si stanovil. 

                                                           
69

 § 415 občanského zákoníku: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 
majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 
70

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 216 
71

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 216, 217 
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5.5.2 Subjektivní stránka konkrétně 

 

Subjektivní stránka trestných činů neposkytnutí pomoci podle § 150 tr. zák.     

a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zák. záleží 

v úmyslu. Pachatel těchto trestných činů totiž úmyslně opomene poskytnout 

potřebnou pomoc.  

Úmysl v těchto případech předpokládá, že pachatel věděl, že poškozený jeví 

známky poruchy zdraví nebo že je v nebezpečí smrti, přesto úmyslně neposkytl 

potřebnou pomoc. Jednal tedy v úmyslu přímém. Pokud byl srozuměn s tím, že 

poškozenému nebude pomoc vůbec poskytnuta, jednal  v úmyslu nepřímém. 

Jestliže nastane situace, že poškozenému poskytuje pomoc již potřebné  

množství přihlížejících svědků, nemá další „divák“ povinnost pomáhat. Proto tedy 

nejedná v úmyslu neposkytnout poškozenému pomoc a tím spáchat trestný čin.  

Týká se to však pouze laiků. Profesionálové mají i přesto povinnost poskytnout 

potřebnou pomoc. Dokáží totiž pomoci odborně a tedy účinněji než laici. 

Vzhledem k tomu, že povinnost poskytnout potřebnou pomoc podle ust. § 150 

odst. 1 tr. zák. je povinností obecnou, je případný úmysl pachatele způsobit tímto 

opomenutím újmu na zdraví, případně smrt, naprosto nerozhodný. Pachatel tedy 

bude odpovědný „pouze“ za trestný čin neposkytnutí pomoci. Pachatel nebude 

odpovídat za trestné činy, jejichž skutková podstata spočívá v újmě na zdraví, nebo 

dokonce smrti. 

Jestliže měl ale pachatel zvláštní povinnost jednat podle § 112 tr. zák., 

opomene-li poskytnout pomoc, dopustí se trestného činu podle ust. § 150 odst. 2 tr. 

zák.             

 V případě, že měl tento pachatel úmysl způsobit poškozenému újmu na zdraví 

nebo smrt, může být odpovědný za některý trestný čin proti životu nebo proti zdraví 

(např. vražda podle § 140 tr. zák., ublížení na zdraví podle § 145 nebo § 146). V tom 

případě by tedy pachatel odpovídal za některý z těchto trestných činů, které 

v skutkové podstatě již zahrnují neposkytnutí pomoci poškozenému. 
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Jestliže je ale pachatel stíhán za to, že jako řidič motorového vozidla              

při dopravní nehodě způsobil z nedbalosti újmu na zdraví a potom této osobě 

neposkytl potřebnou pomoc, jedná se o dva samostatné skutky. O každém z těchto 

skutků je nutno rozhodnout samostatným výrokem (č. 8/1984 Sb. rozh. tr.). V tomto 

případě tedy pachatel odpovídá jak za neposkytnutí pomoci, tak za způsobený 

následek.  

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR č. 8/1984 Sb. rozh. tr. ze dne 22. 2. 

1983, sp. zn. 3 Tz 3/83:         

 Okresní soud v Karlových Varech uznal rozsudkem obviněného vinným 

trestnými činy ublížení na zdraví a opilství. Toho se dopustil když po požití 

alkoholických nápojů řídil svůj automobil a při projíždění zatáčky vlivem podnapilosti 

a nepřiměřené rychlosti srazil chodce, který šel po vozovce. Způsobil mu tím 

smrtelné zranění, kterým chodec následně v nemocnici podlehl. Z místa nehody 

odjel, aniž zraněnému poskytl pomoc.      

 Z dokazování vyplývá, že obviněný byl po nehodě silně otřesen, zastavil       

ve větší vzdálenosti od místa střetu s chodcem a vrátil se zpět. Tam zjistil, že 

zraněnému již kolemjedoucí zajistili odvoz do nemocnice. Proto nebylo prokázáno, 

že spáchal trestný čin neposkytnutí pomoci.      

 Nejvyšší soud rozsudek doplnil o chybějící výrok, kterým obviněného zprostil 

viny z trestného činu neposkytnutí pomoci. Soud totiž může rozhodovat jen o skutku, 

který je uveden v žalobním návrhu ( viz ust. § 220 odst. 1 tr řádu). Z toho vyplývá, že 

soud je povinen rozhodovat o všech skutcích, které jsou předmětem obžaloby, 

přičemž není vázán právním posouzením skutku uvedeným v obžalobě ( viz ust. 220 

odst. 4 tr. řádu). Okresní soud tedy pochybil tím, že obviněného v rozsudku 

nezprostil viny ohledně trestného činu neposkytnutí pomoci, ač šlo o samostatný 

skutek a mělo o něm být rozhodnuto samostatně.  
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 Jedná se tedy o výjimku z faktické konzumpce. Ta je typická pro trestné činy 

proti životu a zdraví, jejichž skutkové podstaty již obsahují neposkytnutí pomoci. 

„Např. pachatel způsobí jinému úmyslně těžkou újmu na zdraví, v důsledku níž 

poškozený zemře, přičemž ke smrti by nedošlo, kdyby pachatel poškozenému včas 

poskytl potřebnou pomoc (srov. č. 21/83, 52/81, 16/86 Sb. rozh. tr.).“ 72 

 

Rozhodnutí č. 52/1981 Sb. rozh. tr. k tomu uvádí: “Kdo způsobil svým 

předcházejícím konáním nebezpečí smrti nebo vážné poruchy zdraví, má osobní 

povinnost odstranit toto nebezpečí a nezodpovídá podle § 207 (dnes § 150 tr. zák.), 

ale za zaviněný následek, který z nebezpečí vznikl.“, (skutkový popis viz výše).  

  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR č. 21/1983 Sb. rozh. tr. ze dne 21. 12. 

1982, sp. zn. 3 To 29/82: „ Pachatel úmyslného ublížení na zdraví se smrtelným 

následkem podle § 222 odst. 1,2 (dnes § 145 tr. zák.) nemůže být vedle toho uznán 

vinným trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 207 (dnes § 150 tr. zák.)    

proto, že po úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví, které pak vedlo k smrti 

poškozeného, k níž se vztahuje jeho nedbalost, neposkytl poškozenému potřebnou 

pomoc, aby tento těžší následek odvrátil. Souběh uvedených trestných činů              

je za těchto okolností vyloučen.“        

 Krajský soud v Plzni rozsudkem uznal obžalovaného V. K. vinným trestným 

činem ublížení na zdraví s následkem smrti a k trestu odnětí svobody v trvání devíti 

let. Obžalovaný se dopustil uvedené trestné činnosti tím, že spolu se svou 

manželkou velmi hrubě zacházeli s nezletilou Z. Š., kterou převzali do své výchovy. 

Nechali ji po dlouhou dobu klečet s předpaženýma rukama, na které jí dávali      

knihy, tloukli ji do hlavy a ostatních částí těla nejen rukou, ale i koženým opaskem     

a dřevěnou tyčkou, zamykali ji v bytě a nepouštěli ji ven, aby na ní občané neviděli 

krevní podlitiny.     
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 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné, zvláštní část, 6. přepracované vydání, 
Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2010, 583 s., str. 60, 61 
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Obžalovaný způsobil nezletilé surovým zbitím poranění hlavy a po čase ji 

znovu ztloukl tak, že utrpěla kromě jiných poranění i zakrvácení pod tvrdou plenu 

mozkovou s následným otokem mozkové tkáně a v důsledku tohoto zranění téhož 

dne zemřela, aniž jí byla zajištěna lékařská pomoc.  

Obžalovaný ve svém odvolání namítal, že si nezletilá způsobila smrtelné 

zranění sama pádem do vany a zdůraznil a že znalci z oboru soudního lékařství 

nevyloučili mechanismus vzniku jejího zranění. Z rozsahu a povahy zranění je však 

evidentní, že si ho nezletilá nemohla způsobit sama.     

 Navíc podle svědeckých výpovědí nezletilou fyzicky trestal jen výjimečně      

na rozdíl od jeho manželky, která fyzické tresty na nezletilé vykonávala často a to      

i nevybíravým způsobem.         

  Tato tvrzení jsou bezpředmětná, jelikož podle znaleckých posudků i podle 

pitvy svědčila zranění nezletilé o jejím dlouhodobém týrání jak ze strany 

obžalovaného, tak i jeho manželky.        

 Z výsledků provedeného dokazování zcela spolehlivě vyplynulo, že 

obžalovaný zacházel s nezletilou takovým způsobem, že jí úmyslně způsobil takové 

poranění hlavy, které je těžkou újmou na zdraví.     

 Krajský soud také správně neuznal obžalovaného vinným z trestného činu 

neposkytnutí pomoci proto, že tento je k poruchovému trestnému činu ublížení        

na zdraví pouze subsidiární povahy, takže pachatel, který způsobil těžké ublížení     

na zdraví s následkem smrti již neodpovídá za trestný čin neposkytnutí pomoci. 

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání zamítl. 

 

Tzv. faktickou konzumpcí rozumíme případ, kdy porušení či ohrožení zájmů 

chráněných jedním ustanovením v konkrétním případě je bezvýznamným 

prostředkem nebo podřadným vedlejším produktem hlavní (závažnější) trestné 

činnosti postižené druhým ustanovením. „Předpoklady tzv. faktické konzumpce      

jsou vytvořeny faktickým průběhem činu a nevyplývají z poměru skutkových podstat 

trestných činů nebo jejich trestních sankcí (srov. č. 10/1987 Sb. rozh. tr.).“ 73 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 331 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. 18/2011 Sb. rozh. tr. ze dne 24. 2. 2010, 

sp. zn. 8 Tdo 150/2010:         

 “Jelikož ustanovení trestního zákona o neposkytnutí pomoci podle § 207  a § 

208 (dnes §§ 150, 151 tr. zák.) jsou subsidiární k ustanovením trestního zákona        

o úmyslných poruchových trestných činech proti životu a zdraví, je souběh těchto 

trestných činů vyloučen (srov. rozhodnutí č. 21/1983 Sb. rozh. tr. výše).   

 Proto měl-li řidič motorového vozidla v úmyslu způsobit útokem jinému těžkou 

újmu na zdraví a naplňuje-li jeho jednání všechny zákonné znaky trestného činu 

ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 (dnes § 145 tr. zák.) spáchaného třeba jen    

ve stadiu pokusu, je vyloučeno, aby v něm bylo možno současně spatřovat i zákonné 

znaky trestného činu neposkytnutí pomoci. Takového pachatele totiž nelze činit 

trestně odpovědným za neposkytnutí potřebné pomoci zraněnému, neboť by tak byl 

fakticky nucen jednat v rozporu s tím, co sledoval (zamýšlel).“   

 Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 byl obviněný uznán vinným jednak 

trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 (dnes § 145 tr. zák.) ve stadiu 

pokusu, jednak trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 208 (dnes § 151 tr. 

zák.).             

 Toho se dopustil tím, že po předchozím spáchání přestupku, kdy nedal 

přednost v jízdě cyklistovi, zkřížil a zablokoval mu cestu a následně ho verbálně 

napadl, úmyslně svým vozem najel na poškozeného, který stál u krajnice s kolem 

umístěným mezi nohama a zapisoval si SPZ automobilu obviněného, a srazil          

ho na zem. Poté z místa činu odjel, aniž poškozenému poskytl pomoc.       

Poškozenému tak způsobil  zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, hospitalizaci 

a následnou pracovní neschopnost. Zranění poškozeného sice poškozeného 

neohrozila na životě, přesto uvedené jednání obviněného bylo pro cyklistu 

nebezpečné a mohlo vést k závažnému nebo smrtelnému poranění.   

 Proti uvedenému rozsudku podal obviněný odvolání. Městský soud                

jej usnesením zamítl.         

 Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím svého obhájce 

dovolání. Argumentoval tím, že jeho jednáním nebyly naplněny znaky skutkové 

podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci, neboť v tomto případě nedošlo 

k dopravní nehodě. Znakem dopravní nehody je totiž nedbalost, ale podle 

skutkových zjištění jednal obviněný úmyslně.      
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 Nejedná se tedy o „klasickou“ dopravní nehodu. Jestliže je odsouzen za pokus 

trestného činu ublížení na zdraví, nemůže být současně v důsledku faktické 

konzumpce odsouzen i za trestný čin neposkytnutí pomoci.     

 Lze tedy mít za to, že neposkytnutí pomoci po spáchání úmyslného trestného 

činu ublížení na zdraví, je v tom z povahy věci již zahrnuto neposkytnutí pomoci. 

Pokud by tomu tak nebylo, bylo by postavení obviněného horší než postavení 

pachatele, který ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví zvolil jiný prostředek   

a způsob než najetí vozidlem. Tyto skutečnosti svědčí pro závěr, že se soud I. ani II. 

stupně náležitě nevypořádaly s otázkou přiléhavé právní kvalifikace jednání 

obviněného a v důsledku toho učinily rozhodnutí, která spočívají na nesprávném 

právním posouzení skutku. Nejvyšší soud tedy zrušil usnesení Městského soudu 

v Praze a také rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8. Současně zrušil všechna 

další rozhodnutí, která na zrušená rozhodnutí obsahově navazovala. Usnesením 

Nejvyššího soudu se tak věc vrací do stadia řízení před soudem I. stupně, který má 

skutek bezchybně posoudit. Zároveň  však neshledal Nejvyšší soud další dokazování 

za nutné. 
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6 Neposkytnutí pomoci a trestní právo procesní 

 

6.1 Zahájení trestního stíhání 

 

Trestné činy neposkytnutí pomoci patří do skupiny trestných činů, o nichž lze 

zahájit trestní stíhání pouze se souhlasem poškozeného. Toto vyplývá z ust. § 163 

odst. 1 tr. řádu. 74 Poškozený může vzít udělený souhlas kdykoli zpět až                  

do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Podmínkou pro aplikaci 

tohoto ustanovení je určitý „příbuzenský“ vztah mezi obviněným a poškozeným.      

Ve vztahu mezi cizími lidmi se ust. § 163 tr. řádu neuplatní.  

Pro aplikaci ust. § 163 tr. řádu jsou ještě další limity. Musíme vždy vzít 

v úvahu ust. § 163a odst. 1 tr. řádu 75 a v souvislosti s ním prozkoumat okolnosti 

konkrétního případu.  

 

Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. 32/1992 Sb. rozh. tr. ze dne 24. 

4. 1991, sp. zn. 6 To 57/91:         

 „Je-li poškozenou trestným činem ublížení na zdraví nezletilá dcera 

pachatelky, je třeba k vyjádření souhlasu (či nesouhlasu) s trestním stíháním podle   

§ 163a stanovit nezletilé opatrovníka. Uvedené vyjádření nelze vyžadovat jen od otce 

nezletilé, neboť by to bylo v rozporu se zákonem o rodině.“   

 Obžalovaná byla rozsudkem Obvodního soudu uznána vinnou trestným činem 

ublížení na zdraví. Tohoto jednání se dopustila, když se při cestě automobilem plně 

nevěnovala řízení, vjela do protisměru a tam se střetla s protijedoucím nákladním 

automobilem.           

                                                           
74 § 163 tr. řádu: „(1) Trestní stíhání pro trestné činy … neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci 

řidičem dopravního prostředku (§ 151) … lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se 
souhlasem poškozeného. …“ 
75

 § 163  a tr. řádu: „Souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 
odst. 1 není třeba, pokud   a) byla takovým činem způsobena smrt,     
   b) poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou 
byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
                 c) poškozený je osoba mladší 15 let,     
                 d) z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané 
výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.“ 
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 Její nezletilá dcera při čelní srážce obou automobilů utrpěla četná zranění.

 Městský soud v Praze zkoumal odvoláním napadené rozhodnutí.              

Podle názoru odvolacího soudu nebyl postup soudu I. Stupně v souladu se zákonem. 

Ten si totiž vyžádal souhlas se stíháním obžalované od jejího manžela a zároveň 

otce nezletilé poškozené. Ten jej udělil, následně jej však vzal zpět. Podle zákona    

o rodině však musí být nezletilému dítěti ustanoven opatrovník, který zastupuje dítě 

v záležitostech, ve kterých dochází ke střetu zájmů rodičů a nezletilého dítěte.   

Tento rozpor je patrný i v tomto konkrétním případě.      

    

6.2 Příslušnost soudu 

 

6.2.1 Věcná příslušnost soudu 

 

Nejprve se zaměříme na věcnou příslušnost soudu, před kterým bude 

probíhat trestní řízení v prvním stupni, tedy jeho druh a stupeň. Co se týče  trestných 

činů neposkytnutí pomoci, bude s ohledem na ust. § 16 76  a § 17 odst. 1 tr. řádu 77, 

tj. zákona o trestním řízení soudním, č. 141/1961 Sb., v prvním stupni věcně 

příslušný okresní soud.       

 V souvislosti s věcnou příslušností soudu se musíme zaměřit ještě                

na ust. § 314a odst. 1 tr. řádu 78, upravující věcnou příslušnost řízení                    

před samosoudcem.         

 Vzhledem k uvedeným ustanovením trestního řádu a  ust.  § 150  a 151 tr. 

zák. 79 logicky plyne, že věcně příslušným bude v prvním stupni trestního řízení 

samosoudce okresního soudu. Před samosoudcem se koná tzv. zjednodušené 

řízení.  

                                                           
76

 § 16 tr. řádu: „Řízení v prvním stupni koná, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, okresní soud.“ 
77 § 17 tr. řádu: „Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za něj lze uložit výjimečný trest. …“ 
78

 § 314  a tr. řádu: „(1) Samosoudce koná řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, 
jehož horní hranice nepřevyšuje pět let“.  
79

  § 150 tr. zák. : „(1) … bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
    (2)… bude potrestán odnětím svobody až na tři léta …“ 
     § 151 tr. zák. : „ … bude potrestán odnětím svobody až na pět let …“  
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Zjednodušenému řízení před samosoudcem předchází tzv. zkrácené 

přípravné řízení. Toto je možné konat pouze, jsou-li splněny podmínky stanovené    

v § 179a tr. řádu.80          

 S ohledem na znění ust. § 150  a 151 tr. zák. (viz poznámka pod čarou č. 55), 

je zřejmé, že zkrácené přípravné řízení je možno konat pouze ohledně trestného činu 

neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1  a 2 tr. zák. Ohledně trestného činu 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravní prostředku podle § 151 tr. zák. je pak 

vyloučeno, neboť za něj trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na pět let. 

V souvislosti se snahou o zjednodušení trestního řízení je nutno zmínit institut 

odklonů. „Odklonem podle platné české právní úpravy označujeme instituty 

podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněného upuštění          

od podání návrhu na potrestání, odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech 

mladistvých. Podle určitých kritérií můžeme za odklon považovat i vyřízení věci 

trestním příkazem.“ 81 Použití odklonů v trestním řízení má spoustu výhod, neboť      

je činí pružnější a rychlejší. 

 

6.2.2 Místní příslušnost soudu 

 

Další příslušnost, která je pro důležitá z hlediska trestního řízení, je místní 

příslušnost soudu. Ta řeší otázku, který ze soudů stejného stupně je příslušný    

pro vedení řízení o konkrétní věci. Pravidla pro určení místní příslušnosti soudu, 

který povede řízení v prvním stupni, poskytuje § 18 tr. řádu. Podle základního 

pravidla bude příslušný soud, v jehož obvodě byl trestný čin spáchán (viz § 18 odst. 

1 tr. řádu). 

 

                                                           
80

 § 179  a tr. řádu: „(1) Zkrácené přípravné řízení se koná o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení 
v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 
nepřevyšuje tři léta, jestliže a) podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo  
            b) v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání 
byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude 
možné ve lhůtě uvedené v § 179 b odst. 4 postavit před soud.“   
81

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 784 s., str. 679 
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Trestný čin neposkytnutí pomoci byl dokonán, jakmile pachatel nezačal 

s poskytováním potřebné pomoci. Místem spáchání tohoto trestného činu je tedy 

místo, kde nesplnil pachatel svou povinnost poskytnout potřebnou                    

pomoc, např. místo, kde došlo k dopravní nehodě, na níž měl pachatel účast.  
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7 Dopravní nehody 

 

Přestože se neustále vyvíjí technické vymoženosti a zlepšuje se i bezpečnost 

dopravních prostředků, dochází až příliš často k dopravním nehodám. Dnes a denně 

nás sdělovací prostředky informují o tragických nehodách, při nichž bohužel často 

dochází k úmrtí. Co je příčinou této katastrofické bilance? Zřejmě bude hlavním 

viníkem člověk a jeho nepozornost nebo dokonce bezohlednost při účasti                 

na dopravním provozu. Řidiči se totiž často chovají jako zbabělci. Způsobí dopravní 

nehodu a ujedou a vůbec se nezajímají o to, jestli jinému způsobili škodu            

nebo dokonce zranění. Nejenom, že je to nemorální, ale hlavně protiprávní. 

Nejprve zmíním obecnou povinnost předcházení hrozícím škodám.          

Tato povinnost prevence je upravena v ust. § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník. 82 Vznik dopravní nehody tedy znamená porušení této obecné povinnosti. 

Důsledkem je odpovědnost za škodu, která porušením této povinnosti vznikne. 

Základní právní úprava související s dopravou, která poskytuje definice mnoha 

podstatných pojmů z této oblasti je zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

(dále „SZ“). Upravuje také podmínky provozu na pozemních                  

komunikacích, povinnosti zúčastněných osoby na provozu, apod. Pro tuto práci         

je vzhledem k trestnému činu podle ust. § 151 tr. zák. významný pojem řidič.       

Toho tzv. silniční zákon definuje v ust.  § 2 písm.d) jako „účastníka provozu             

na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo 

tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti. Nutno pochopit význam pojmu dopravní 

nehoda.           

 Definici poskytuje ust. § 47 odst. 1 silničního zákona: „Dopravní nehoda         

je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie                     

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž 

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

s provozem vozidla v pohybu.“   

 

                                                           
82

 § 415 občanského zákoníku: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 
majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 
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Řidič dopravního prostředku stejně jako jiní účastníci dopravní nehody mají 

povinnost poskytnout zraněným první pomoc a přivolat k nim záchrannou službu. 

Tuto povinnost upravuje ust. § 47 odst. 3 písm. b) SZ 83. Neposkytne-li účastník 

dopravní nehody poškozenému potřebnou pomoc, poruší tím nejen obecnou 

povinnost, ale i povinnost plynoucí ze speciálního zákona, tj. zákona silničního. 

V této souvislosti je vhodné ještě zmínit ust. § 4 odst 1 písm. e)  vyhlášky č. 32/2001 

Sb., vyhláška o evidenci dopravních nehod, které stanoví, že se v evidenci údajů  

o účastníkovi dopravní nehody mimo jiné vždy eviduje i poskytnutí první pomoci. 

Policisté mají právo řidiči zabránit v jízdě, jestliže ujel z místa nehody, na které měl 

bezprostřední účast.84 

Silniční zákon stanoví účastníkovi provozu na pozemních komunikacích, tj.      

i řidiči, mnoho povinností. Zmíním však jen ty nejvýznamnější. Ustanovení § 4 SZ 

stanoví základní povinnosti jako: chovat se ohleduplně a ukázněně, aby neohrožoval 

život a zdraví, atd., přizpůsobit chování stavu pozemní komunikace, řídit pravidly 

provozu na pozemních komunikacích, atd.  Výčet všech důležitých povinností řidiče 

není možný a zákon ho ani neposkytuje. Význam porušení kterékoli povinnosti         

je přímo závislý na konkrétní dopravní situaci. Pro doplnění uvedu několik         

příkladů, které poskytuje judikatura. Porušení důležité povinnosti je zejména: řízení 

motorového vozidla pod vlivem alkoholu; nepřiměřeně rychlá jízda v zatáčce, jíž      

se vozidlo dostane do protisměru (č. 57/1960 Sb. rozh. tr.), nesledování technického 

stavu vozidla, zejména účinnosti brzd, o nichž řidič ví, že řádně nefungují                

(č. 33/1961, 26/1962 Sb. rozh. tr.). 

V některých případech je na vině technická závada. Jestliže je příčinou 

dopravní nehody porucha brzdného systému, je nutno zkoumat, zda ji řidič mohl 

odhalit při rádné kontrole před jízdou nebo během jízdy (č. 26/1987 Sb. rozh. tr.). 

Řidič však může zásadně spoléhat na to, že odborný servis provedl opravu vozidla 

řádně.  

                                                           
83

 § 47 odst. 3 písm. b) zákona o silničním provozu: „Účastníci dopravní nehody jsou povinni oznámit, 
v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností 
první pomoc a ke zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu“  
84

 § 118a odst. 1 silničního zákona: písm. a): „Policista může…zabránit v jízdě…, jestliže řidič je podezřelý, že 
bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,“ 
      písm. b): „ jestliže řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl 
bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3  písm. b)“ 
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Jestliže se však během jízdy tato závada opět projeví, nemůže již řidič 

spoléhat na provedenou opravu, i kdyby byl v servisu výslovně ujištěn, že byla 

závada odstraněna (č. 12/1989 Sb. rozh. tr.). 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR č. 12/1989 Sb. rozh.tr. ze dne 25. 4. 

1988, sp. zn. 2 Tz 6/88:         

 Rozsudkem Okresního soudu V Českých Budějovicích byl obviněný uznán 

vinným trestným činem ublížení na zdraví  následkem smrti podle § 224 odst. 1,2 

(dnes § 143 tr. zák.). Trestného jednání se dopustil tím, že řídil svůj osobní 

automobil, na kterém došlo k technické závadě, o které obviněný mohl vědět, 

v jejímž důsledku přestalo být levé přední kolo řiditelné a vozidlo se dostalo na 

zasněžené vozovce do protisměru, kde došlo ke střetu s jiným osobním 

automobilem, jehož řidič utrpěl rozsáhlá poranění, kterým následně podlehl. 

Spolujezdec zraněného řidiče utrpěl zhmoždění čelisti a kolenních kloubů, kvůli 

čemuž byl následně v pracovní neschopnosti.      

 Proti rozsudku okresního soudu podal obviněný odvolání, které bylo 

usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích zamítnuto.   

 Proti tomuto usnesení podal ve prospěch obviněného generální prokurátor  

stížnost pro porušení zákona. V ní vytýká oběma soudům, že rozhodovaly               

na základě nedostatečného zjištění věci. Znalecký posudek tvrdí, že obviněný musel 

o závadě vědět. Toto je však v rozporu s výpovědí automechanika, který automobil 

nedávno před jízdou kontroloval a žádnou závadu na něm neshledal.           

V průběhu soudního řízení nebyl tento rozpor odstraněn.     

 Obviněný má právo předpokládat, že odborný servis provede opravu vozidla 

řádně. Přesto však nelze přehlédnout projevy vady řízení, které se znovu                

po provedené opravě objevily. Tyto projevy musel obviněný pozorovat delší dobu 

před předmětnou nehodou. Vzhledem k tomu tedy již nemohl spoléhat na správně 

provedenou opravu. V důsledku toho tedy obviněný zavinil dopravní nehodu a její 

následky. Na základě těchto skutečností tedy Nejvyšší soud stížnost zamítl. 
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V souvislosti s provozem na pozemních komunikacích je vhodné zmínit        

tzv. princip omezené důvěry v dopravě. 85 Znamená v podstatě to, že se řidič 

může spoléhat na to, že ostatní účastníci provozu budou dodržovat pravidla   

provozu, pokud z okolností konkrétní situace nebude vyplývat jinak. Přesto řidič musí 

zůstat obezřetný a pozorný. Jak uvádí ust. § 5 odst. 1 SZ 86, je řidič povinen věnovat          

se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu, přizpůsobit jízdu a dbát zvýšené 

opatrnosti. Nemůže se tedy úplně spoléhat na ostatní účastníky provozu.  

S tím souvisí i princip sekundární odpovědnosti. Může totiž dojít 

k mimořádné a nebezpečné situaci, kterou vyvolal jiný účastník provozu.              

Řidič je nucen v mžiku zareagovat nestandardně a tím i třeba porušit pravidla 

provozu na pozemních komunikacích. Jízda vozidla jedoucího v protisměru může být 

zvláštní okolností, jež opravňuje řidiče, který jede proti tomuto vozidlu ve svém 

jízdním pruhu, k vybočení od pravého okraje vozovky, popřípadě do protisměru       

(č. 33/1990 Sb. rozh. tr.).         

 Jestliže by tento řidič přes nestandardní reakci dopravní nehodě nezabránil, je 

možné jej činit spoluodpovědným. Ani skutečnost, že cyklista jel při snížené 

viditelnosti bez osvětlení, čímž hrubě porušil pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, nevylučuje vinu řidiče motorového vozidla, který nepřizpůsobil rychlost 

podmínkám a proto cyklistu přehlédl a způsobil dopravní nehodu (č. 21/1976 Sb. 

rozh. tr.).            

 Při dopravních nehodách jsou orgány činné v trestním řízení povinny zjišťovat, 

zda osoby, které při nehodě utrpěly újmu na zdraví, byly řádně připoutány 

bezpečnostními pásy. Mohlo by to totiž mít vliv na jejich spoluzavinění (č. 9/1979 Sb. 

rozh. tr.). Ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) silničního zákona totiž stanoví povinnost 

přepravované osoby být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem. 

 

 

                                                           
85

 Polcar, M.: Princip omezené důvěry v dopravě, Trestní právo č. 07-08/2008, Lexis Nexis CZ, s. r. o.  
86

 § 5 odst. 1 zákona o silničním provozu, písm. b):“Řidič je … povinen věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě   
                  na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních 
                 komunikacích,“ 

písm. c):“přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo   
             fyzickým vlastnostem zvířete,“ 

                písm. d):“dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem,…“ 
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Z hlediska právní úpravy dopravních nehod a trestního řádu, resp. zásad 

trestního řízení, je patrný velmi zásadní rozpor. Výše zmíněné ust.  § 47 odst. 3 

silničního zákona  stanoví řidiči mimo jiné povinnost oznámit dopravní nehodu, na níž 

měl účast, poskytnout první pomoc, označit místo nehody. Další povinností je zdržet 

se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetřování dopravní nehody. S tím 

souvisí povinnost legitimovat se policistům, a tím prozradit svou identitu. Tím            

je pachatel v podstatě nucen se doznat. Tyto povinnosti jsou tedy v rozporu s ust. § 

92 odst. 1 tr. řádu 87, který stanoví výslovný zákaz nucení obviněného k doznání. 

 

7.1 Dopravní nehody a alkohol 

 

Častou příčinou dopravních nehod je alkohol nebo návyková látka v krvi řidiče 

dopravního prostředku. Tím poruší důležitou povinnost plynoucí ze silničního zákona. 

Ten totiž v § 5 odst. 2 stanoví řidiči zákaz požití alkoholu nebo návykové látky       

před jízdou nebo během ní. 88  

Trestní zákoník obsahuje legální definici pojmu návyková látka v ust. § 130 

tr. zák 89. Tato definice obsahuje pouze demonstrativní výčet návykových látek.       

Tento pojem je však natolik široký a nedostatečně určitý, že je často terčem kritiky. 

Pro potřeby trestního práva jej však užíváme. 

„Při posuzování trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky 

rozlišujeme: 1. duševní stav pachatele v době před aplikací návykové látky (může to

               být příčetnost, zmenšená příčetnost nebo nepříčetnost);   

          2. jaký vliv měla aplikace návykové látky na příčetnost pachatele (zůstal 

     příčetný, došlo ke zmenšení příčetnosti, nepříčetnosti).“90    

                                                           
87

 § 92 odst. 1 tr. řádu: „…Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání.…“ 
88

 § 5 odst. 2 zákona o silničním provozu, písm. a): „Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou 
látku během jízdy,“ 
                písm. b): „řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití 
alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití 
návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,“ 
89

 § 130 tr. zák.:“Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 
způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo siciální 
chování." 
90

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 191 
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Nejběžnější situace je, že pachatel sice aplikuje návykovou látku a přivodí      

si opilost nebo podobný stav, ale je stále příčetný.  

Problematičtější jsou však situace, kdy se pachatel dostane do stavu 

nepříčetnosti a v něm spáchal trestný čin. Bude trestně odpovědný? 

 Trestněprávní nauka poskytuje trojí řešení této situace:    

 1. Pachatel se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby v něm spáchal 

trestný čin („opil se na kuráž).  Pachatel je plně odpovědný za úmyslný trestný čin 

(actio libera in causa dolosa).         

  2. Pachatel spáchá v nepříčetnosti trestný čin z nedbalosti a jeho nedbalost 

spočívá ve spáchání trestného činu jednáním, jímž se uvedl do stavu nepříčetnosti. 

Pachatel je odpovědný za trestný čin z nedbalosti (actio libera in causa culposa).

  3. Pachatel se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť     

i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak 

znaky trestného činu. Jednání spáchané v zaviněné nepříčetnosti se posuzuje jako 

samostatná skutková podstata zvláštního trestného činu. Jde o trestný čin opilství 

podle § 360 tr. zák.91 “ 92, patřící mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. 

Při posuzování odpovědnosti za činy spáchané pod vlivem návykové látky je nutné 

pečlivě zkoumat pachatelův vztah k činu, který spáchal v nepříčetnosti.   

 

Rozsudek Krajského soudu č. 9/2002 Sb. rozh. tr. ze dne 22. 8. 2000, sp. 

zn. 4 To 437/2000: „Skutečnost, že pachatel po dopravní nehodě, na níž měl     

účast, neposkytl pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu, a místo nehody opustil 

proto, že jeho rozhodování bylo ovlivněno silnou opilostí (převážily jeho vlastní zájmy 

nad zájmem o osud poškozeného), avšak nešlo o stav, jenž by bylo možno označit 

za nepříčetnost, nevylučuje jeho trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí 

pomoci podle § 208 (dnes § 151 tr. zák.).      

           

                                                           
91

 § 360 tr. zák.: (1) „Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu 
nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; 
dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem 
mírnějším.           
               (2) „Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, 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.“ 
92

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 895 s., str. 192 
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 Obžalovaný byl rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích uznán 

vinným trestnými činy ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky            

a neposkytnutí pomoci. Těchto trestných činů se dopustil tím, že dne 30. 3. 1998 

couval s osobním automobilem, měl v krvi nejméně 2,34 g/kg alkoholu, přičemž 

narazil do u okraje vozovky odstavené maringotky, v důsledku čehož utrpěl jeho 

spolujezdec ranky na obličeji, otřes mozku, vdechnutí zvratků a další ranky v prsní 

krajině , přičemž následkem úrazu  hlavy  u něj došlo i k psychiatrické poruše.        

Po nehodě odešel obžalovaný z místa činu, aniž poskytl zraněnému spolujezdci 

první pomoc nebo tuto jinak zajistil.        

 Proti tomuto rozsudku podal obžalovaný i státní zástupce odvolání, ten 

v neprospěch obžalovaného a směřovalo proti výroku o trestu. Neodráží totiž 

vysokou společenskou nebezpečnost jednání obžalovaného. Jen shodou okolností 

byla k poškozenému náhodnými svědky včas přivolána záchranná služba.         

Kromě toho měl soud přihlédnout k množství alkoholu, které měl obžalovaný v krvi    

a činilo jej nezpůsobilým k řízení vozidla.      

 Státní zástupce také soudu vytýká, že nepřihlédl k trvalým následkům, kterými 

trpí poškozený. Navrhuje tedy, aby byl obžalovanému uložen nepodmíněný trest 

odnětí svobody místo trestu podmíněného. Obžalovaný ve svém odvolání       

navrhuje, aby jej odvolací soud zprostil obžaloby pro skutek kvalifikovaný jako trestný 

čin neposkytnutí pomoci. Má totiž za to, že nebyla prokázána příčinná souvislost 

mezi úrazem vzniklým při posuzované nehodě a psychiatrickou poruchou 

poškozeného.          

 Je nutné připomenout, že okresní soud v téže věci již dříve uznal 

obžalovaného vinným pouze trestnými činy ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem 

návykové látky. Následně krajský soud odvoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc 

vrátil okresnímu soudu, aby ji znovu projednal. Na základě znaleckých posudků 

vyplynulo, že psychiatrická porucha je následkem dopravní nehody a dále, že 

vědomí obžalovaného vzhledem k vlivu alkoholu kolísalo, přesto v okamžicích bez 

zúženého vědomí měl poskytnout pomoc.       

 Obžalovaný tedy prokazatelně věděl o tom, že je poškozený zraněný a necítí 

se dobře, přesto opustil místo nehody a žádnou pomoc mu neposkytl. Viny jej 

nezbavuje ani opilost a následné „alkoholové okno“. Tím tedy neplnil skutkovou 

podstatu trestného činu neposkytnutí pomoci.        
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Krajský soud má za to, že vyměřená výše trestu je vzhledem k okolnostem 

případu nepřiměřeně mírná. Z toho důvodu tedy vyhověl odvolání státního zástupce 

v neprospěch obžalovaného a trest mu zpřísnil. Odvolání obžalovaného pak zamítl 

jako nedůvodné. 

 

Silniční zákon poskytuje policistům možnost zastavit řidiče dopravního 

prostředku a zabránit mu v pokračování v jízdě, jestliže řidič řídil pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky, odmítl se podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému 

vyšetření, ke zjištění, zda je ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou               

(viz § 118a SZ) 93. Kromě toho mají možnost řidiči zadržet řidičský průkaz. 94 

Doteď jsem se věnovala případům, kdy byl pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky řidič. Jak to ale bude s odpovědností za dopravní nehodu, na níž 

měla účast osoba pod vlivem, ale vozidlo jí nepatří?       

Odpověď poskytuje judikatura, konkrétně rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR  

č. 23/1984 Sb. rozh. tr.:         

 „Jestliže provozovatel vozidla, popřípadě řidič svěří řízení motorového vozidla 

osobě, o níž ví, že její schopnost k řízení je snížena v důsledku požití alkoholických 

nápojů, za okolností, že v důsledku toho může dojít k dopravní nehodě, odpovídá   

za následky dopravní nehody, ke které došlo proto, že schopnosti osoby, jíž bylo 

vozidlo svěřeno k řízení, byly sníženy.“ 

 

 

 

                                                           
93

 § 118a silničního zákona: písm. c): „Policista může…zabránit v jízdě…, jestliže řidič řídil motorové vozidlo pod 
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,“ 
       písm. d):“se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li 
ovlivněn alkoholem,“ 
       písm. e):“se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene 
d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření 
nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,“ 
       písm. f):“se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, 
není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,“ 
94

 § 118b odst. 1 silničního zákona: „Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) 
zadržet řidičský průkaz.“ Viz výše 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR č. 23/1984 Sb. rozh. tr. ze dne 19. 4. 

1984, sp. zn. 11 Tz 11/83:         

 Rozsudkem Okresního soudu pro Prahu 2 byl obviněný JUDr. J. B. uznán 

vinným trestnými činy ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1,2 (dnes § 143 tr. zák.)   

a opilství podle § 201 (dnes § 360 tr. zák.). Dále byl tímto rozsudkem uznán obviněný 

M. V. vinným pomocí k trestnému činu opilství.     

 Trestné činnosti se dopustil obviněný JUDr. J. B. tím, že po předchozím požití 

alkoholických nápojů řídil osobní automobil a při projíždění zatáčky vjel                    

do protisměru, kde se střetl s jiným automobilem, jehož řidič na následky takto 

vzniklých rozsáhlých zranění téhož dne v nemocnici zemřel. Obviněný M. V. téhož 

dne před nehodou svěřil obviněnému JUDr. J. B. svůj osobní automobil, přestože 

věděl, že ten před jízdou požil alkoholické nápoje.      

 Rozsudek byl napaden odvoláním.  Rozsudkem Městského soudu v Praze byl 

napadený rozsudek ve výrocích trestu obžalovaných zrušen. V ostatním byl 

napadený rozsudek ponechán nedotčen.      

 Proti tomuto rozsudku podal generální prokurátor v neprospěch obviněného 

stížnost pro porušení zákona. Obviněný M. V. totiž prokazatelně svěřil svůj automobil 

spoluobviněnému, ačkoli věděl, že ten je podnapilý a může způsobit dopravní 

nehodu. Na základě provedených důkazů vyšlo najevo, že spolu obvinění popíjeli a 

obviněný JUDr. J. B. navrhl, že cestou domů bude řídit, neboť měl zato, že je méně 

opilý. Je nutno činit obviněného M. V. též odpovědným za škodlivý   následek, který 

předpokládal nebo alespoň mohl a měl. Vzhledem k těmto okolnostem shledal 

Nejvyšší soud, že je stížnost důvodná, neboť byl porušen zákon v jeho prospěch.  
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8 Neposkytnutí pomoci a zdravotnictví 

 

V této kapitole se budu věnovat odpovědnosti zdravotníků za trestný čin 

neposkytnutí pomoci, otázkám informovaného souhlasu, postupu lege artis               

a euthanasii. Otázky posuzování trestní odpovědnosti ve zdravotnictví patří mezi 

nejkomplikovanější. Jejich posuzování často závisí pouze na výsledcích znaleckých 

posudků, protože další dokazování je limitováno povinností mlčenlivosti samotných 

zdravotníků z hlediska lékařského tajemství. 

Zdravotníci odpovídají za trestný čin neposkytnutí pomoci podle ust § 150 

odst. 2. tr. zák. Tito však odpovídají za tento trestný čin pouze v případě, že 

nevznikly žádné následky na životě nebo zdraví. „Pokud by v důsledku neposkytnutí 

pomoci došlo k smrti nebo zhoršení zdravotního stavu, byl by lékař odpovědný         

za trestné činy proti životu a zdraví podle § 140  a násl. trestního zákoníku, podle 

toho, jaká forma zavinění by se k následku vztahovala.“95 Povinnost zdravotnických 

pracovníků konat plyne z ust. § 55 odst. 2 písm. c) zákona o péči o zdraví lidu 96. 

Toto ustanovení je ohledně poskytované pomoci v rozporu. Trestní zákoník hovoří     

o potřebné pomoci, zákon o péči o zdraví lidu pak o první pomoci. Jedná se však 

pouze o neshodu v legálních pojmech, v praxi však  v podstatě bez většího významu. 

„Na druhou stranu, pokud je k provedení zákroku zapotřebí informovaného souhlasu 

pacienta a ten je lékaři či jiné osobě odepřen, je jak obecná povinnost konat       

podle § 150 odst. 1, tak i zvláštní povinnost konat podle § 55 zákona o péči o zdraví 

lidu tímto nesouhlasem rušena. Lékař či jiná osoba pak nemohou být činěni 

odpovědnými za smrt či újmu na zdraví pacienta.“97 

 

 

                                                           
95

 Císařová, D., Sovová, O., a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání,Praha, Nakladatelství Orac, 2004, str. 
111 
96

 § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966, o péči o zdraví lidu: „Každý zdravotnický pracovník je povinen 
zejména poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo 
vážně ohroženo jeho zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby 
další odbornou péči“  
97

 Císařová, D., Sovová, O., a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání,Praha, Nakladatelství Orac, 2004, str. 
111 
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8.1 Informovaný souhlas a euthanasie 

 

Co je to informovaný souhlas? Právní úprava článku 5 Evropské úmluvy    

o lidských právech a biomedicíně 98 stanoví obecné pravidlo: “Jakýkoliv zákrok 

v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená 

osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně 

informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“.           

Na základě těchto informací se pak pacient může rozhodnout, zda udělí souhlas      

se zákrokem nebo léčbou, či nikoli. Pacient má v zásadě právo odmítnout jakýkoli 

zákrok. Výjimku může stanovit pouze zákon a jen v rozsahu nezbytném k ochraně 

veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo práv a svobod ostatních lidí.    

Pro účely posouzení odpovědnosti lékaře za neprovedení zákroku má zásadní 

význam revers. Ten svědčí o tom, že pacient využil svého práva a odmítl provedení 

navrhovaného zákroku. Právo v tomto směru nerozlišuje zákroky směřující 

k záchraně života a zákroky ostatní. Pokud je k provedení zákroku zapotřebí 

informovaný souhlas pacienta a ten je lékaři odepřen, je jak obecná povinnost     

podle § 150 odst. 1 tr. zák., tak i zvláštní povinnost podle ust. § 55 zákona o péči      

o zdraví lidu nesouhlasem zrušena.       

 Lékař tedy nemůže být činěn odpovědným za smrt či újmu na zdraví pacienta 

v případě, že neposkytnutí pomoci je odrazem lékařova respektování pacientova 

přání. Lékař se může dostat do rozporu s morálním přesvědčením léčit a tím              

i zachránit život. Typické je to u smrtelně nemocných pacientů.    

 Právo nebýt léčen je však silnější než povinnost léčit. Z toho vyplývá, že 

pokud lékař neprovede protiprávní zákrok, tedy zákrok bez předem uděleného 

informovaného souhlasu, jedná po právu.  

 

 

 

                                                           
98

 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, 
sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., účinnost od 1. 10. 2001 
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„Odmítne-li pacient zahájení byť i život zachraňující léčby, popřípadě 

rozhodne-li se o jejím ukončení, a přitom se nejedná o situaci, kdy lze zákrok          

na základě zákona provést i bez jeho souhlasu, nesmí být zákrok proveden.  Pasivní 

euthanasie je tedy  v České republice za uvedených okolností v souladu s právem. 

Je přirozeně v zájmu lékaře vyžádat si písemný revers odmítající zákrok.“ 99  

 Co se týče aktivní euthanasie, tedy zásahu třetí osoby do tělesné integrity 

pacienta vedoucího k uspíšení jeho smrti, je podle českého práva protiprávní.    

Český právní systém staví do popředí ochranu lidského života a zdraví a není proto 

přípustné, aby někdo jiný rozhodoval o něčím životě. Důsledkem by pak byly 

poruchové trestné činy proti životu a zdraví.      

 Beztrestná je však tzv. nepřímá euthanasie spočívající zejména                     

v tom, že se pacientovi stupňují dávky prostředků tišících bolest, které ale mohou 

urychlit jeho smrt. Toto jednání probíhá lege artis a na základě informovaného 

souhlasu pacienta a nemá být považováno za protiprávní. 

V rámci této tématiky je nutno zmínit se i o problematice dříve vyslovených 

přáních. Mají lékaři povinnost je respektovat, či ne? Bude jednání lékařů při jejich 

respektování protiprávní a trestné? Dříve vyslovená přání znamená pro lékaře, že 

nemá začít s resuscitací pacienta. Jedná se však o otázku spornou, neboť lékaři 

hrozí trestněprávní odpovědnost v případě, že s resuscitací nezačne.  

 V době účinnosti „starého trestního zákona“ se jednání lékaře posuzovalo 

podle společenské nebezpečnosti. Existovala tak možnost, že jednání lékaře nebylo 

stíháno, neboť nebylo společensky nebezpečné. V současné době, tedy v době 

účinnosti trestního zákoníku je však situace jiná. „Představme si situaci, kdy je lékař 

přivolán k pokusu o sebevraždu. Lékař dorazí na místo, nalézá nehybného pacienta 

a vedle něj vzkaz, že si nepřeje být oživován, neboť umírá rád a jinak nemůže. 

 Lékař nemá jinou možnost, než poskytnout pomoc, jinak by se dopustil 

trestného činu účasti na sebevraždě.“ 100 Respektování dříve vyslovených přání, ať 

už starších nebo novějších, nebo sepsaných u notáře či nikoli, může pro lékaře 

znamenat trestněprávní odpovědnost. Nejčastěji přichází v úvahu trestný čin 

neposkytnutí pomoci nebo účast na sebevraždě.      

                                                           
99

 Císařová, D., Sovová, O., a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání,Praha, Nakladatelství Orac, 2004, str. 
111 
100

 Dříve vyslovená přání a pokyny do not resuscitace v teorii a praxi, Monografie, Univerzita Karlova, Právnická 
fakulta, 2010, str. 10 
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 Co ale právo na revers a osobní svoboda? Na základě výše uvedených 

skutečností je evidentní, že tato problematika je velmi složitá a sporná, a proto 

vyžaduje de lege ferenda podrobnou právní úpravu. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 68/1952 Sb. rozh. tr. ze dne 18. 4. 

1952, sp. zn. Tz II 6/52: „Lékař nemůže odmítnout pomoc předem, aniž sám 

poraněného viděl, s odůvodněním, že považuje svůj zásah za zbytečný.“  

 Okresní soud v Rimavské Sobotě osvobodil obviněného obvodního lékaře    

ze žaloby pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 227 odst. 1, 2 (dnes § 150 

odst. 1, 2), který měl spáchat tím, že odepřel poskytnutí první pomoci      

poraněnému, průvodci nákladního vlaku, který v ten večer utrpěl těžký úraz             

při posunování na stanici. Soud uvěřil obhajobě obviněného, že odepření pomoci    

se nestalo úmyslně, ale že obviněný jen čekal, až zaměstnanec drah pro něj přijede 

se sanitním vozem, pro který jej obviněný poslal a kterým měl být poraněný převezen 

do nemocnice. Pouze proto, že pro něj zmíněný zaměstnanec se sanitním vozem 

nepřijel, upustil obviněný od návštěvy poraněného, neboť mohl důvodně 

předpokládat, že je o poraněného již náležitě postaráno a že už jeho pomoc 

nepotřebuje. Tato obhajoba byla potvrzena výpovědí zmíněného zaměstnance drah.

 Tento rozsudek nebyl napaden odvoláním a stal se pravomocným.  

 Nevyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální 

prokurátor, zrušil napadený rozsudek a nařídil okresnímu soudu, aby  věc znovu 

projednal a ve věci rozhodl. Nejvyšší soud totiž shledal porušení zákonných předpisů 

v postupu okresního soudu. Ten totiž náležitě nezjistil materiální pravdu tohoto 

případu. Svědek (zaměstnanec drah) totiž nepotvrdil bezvýhradně obhajobu 

obviněného. Ten totiž vypověděl, že na výzvu, aby jel pro sanitní vůz, odpověděl, že 

byl poslán pro lékaře a že pojede na kole zpět na stanici a pokud tam dostane  

příkaz, přivolá sanitní vůz. Soud nezvážil fakt, že obviněný věděl o závažnosti 

zranění poškozeného a mohl tedy těžko dojít k závěru, že se obviněný za této 

situace postaral, aby byla těžce poraněnému poskytnuta pomoc. Obviněný též 

nemohl spoléhat na to, že zaměstnanec drah zajistil sanitní vůz, tedy že pomoc 

vůbec přijde, či nepřijde pozdě. Obviněný tedy porušil svou povinnost. Tím tedy 

naplnil skutkovou podstatu trestného činu neposkytnutí pomoci. 
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8.2 Postup lege artis 

 

Tradičně se uvádí několik příčin zanedbání povinné zdravotnické              

péče, zejména neposkytnutí první pomoci, nedostatečné zajištění odborné péče, 

chybějící nebo neúplný informovaný souhlas. Co je odborná péče, neboli lege artis? 

Přestože se jedná o pojem ryze medicínský, často zasahuje i do oblasti právní. 

Typicky v rámci znaleckých posudků. Postupem lege artis označujeme takové 

jednání lékaře, které je v souladu s nejvyšším stupněm současných dostupných 

poznatků lékařské vědy a praxe.        

 „Doslovně to v překladu znamená „zákonným způsobem“, nejde však o žádný 

zákon, který by určoval, jak má být při léčbě postupováno.“101 Často je ale aplikace 

toho nejlepšího postupu limitována ekonomickými možnostmi jak zdravotnického 

zařízení, tak i samotného pacienta. Požadavek postupovat lege artis při poskytování 

zdravotní péče je stěžejním pilířem lékařského povolání. Opakem je pak postup non 

lege artis, jehož následkem je poškození zdraví pacienta nebo jeho smrt. Je tedy 

předpokladem trestní odpovědnosti za způsobený následek. 

 

Blíže k otázkám neposkytnutí pomoci, pojmům lege arti a non lege artis          

a biologické smrti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 

1421/2008:           

 Okresní soud v Příbrami uznal obviněného lékaře záchranné služby       

vinným, že ve třech případech neposkytl při výkonu svého zaměstnání pomoc. 

Odvolací soud částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku ohledně trestu, ale 

výrok ohledně viny uznal správným. Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný 

prostřednictvím obhájce dovolání.        

 Obviněný má zato, že nebylo prokázáno naplnění znaků skutkové podstaty 

trestného činy neposkytnutí pomoci, zejména objekt tohoto trestného činu, tedy 

lidský život a zdraví. Ve všech třech případech údajného neposkytnutí pomoci byla 

totiž konstatována smrt na základě tzv. Tonelliho příznaku.  

                                                           
101

 Císařová, D., Sovová, O., a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, 2. vydání,Praha, Nakladatelství Orac, 2004, str. 
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Ten je považován za nezpochybnitelnou známku biologické smrti člověka       

a objevuje se nejdříve po smrti, a to řádově několik minut po smrti. Tu pak již nelze 

odvrátit žádným resuscitačním postupem, čímž zaniká právem chráněný objekt (život 

a zdraví). Znalecký posudek správnost rozhodnutí obviněného nevyvrátil, přesto       

si odporuje, neboť v podstatě uvádí, že je možno resuscitovat mrtvého. V dovolání 

dovolatel dále namítá, že mu nebyl prokázán úmysl spáchat trestný čin neposkytnutí 

pomoci. V okamžiku kdy „pomoc neposkytl“ resp. s jejím poskytováním               

ustal, nevykazovaly ošetřované osoby již známky života. Požadavek objasnění 

okamžiku tzv. biologické smrti se v tomto případě dostal do popředí  v souvislosti 

s obhajobou obviněného.         

 Každý lékař je povinen řídit se pravidly lékařské vědy, vykonávat povolání 

v souladu s jejími současnými dostupnými poznatky. Obdobně zní i ustanovení 

článku 4 Úmluvy o biomedicíně. V souvislosti s tím se posuzuje, zda lékař jednal lege 

artis. Z použitých důkazů, zejména výše zmíněného znaleckého posudku 

jednoznačně nevyplynulo, zda obžalovaný jednal lege artis. V případě, že lékař 

neposkytne pomoc, odpovídá za následek a tudíž by odpovídal za spáchání 

některého z poruchových trestných činů proti životu a zdraví. Za trestný čin 

neposkytnutí pomoci by odpovídal pouze v případě, že žádný škodlivý následek 

nenastal.          

 Nejvyšší soud dospěl k závěru, že rozsudek krajského soudu spočívá            

na nesprávném právním posouzení skutku. Proto jej zrušil a současně také zrušil 

rozhodnutí na zrušený rozsudek obsahově navazující, jež tím pozbyla podkladu. 

Současně přikázal odvolacímu soudu, aby věc znovu projednal a ve věci rozhodl. 
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9 Závěr 
 

Základní myšlenkou povinnosti poskytnout pomoc potřebnou je, že nikdo 

nesmí zůstat lhostejný k utrpení jiného člověka a zanechat jej bez pomoci. 102          

Na tomto principu vzájemné soudržnosti a humanity a morálky stojí celé obsáhlé       

a velmi složité téma neposkytnutí pomoci. Nesouvisí pouze s trestním právem, ale i 

s mnoha společenskými vědami a oblastmi lidské činnosti. Proto tohle velmi 

zajímavé téma vyžaduje patřičnou pozornost každého z nás.  

Trestní právo jakožto ultima ratio postihuje neposkytnutí pomoci. Nebylo by 

ale jednodušší věnovat se této problematice preventivně? Častou příčinou 

neposkytnutí pomoci je neznalost první pomoci. Nemělo by se např. zapracovat na 

obecném povědomí lidí o těchto dovednostech? Vhodná by podle mého názoru byla 

také výuka první pomoci na školách. To by ovšem požadovalo velmi náročnou 

změnu školství, což v nejbližší době zřejmě nepřichází v úvahu. Když se zaměříme 

na osobu pachatele trestného činu neposkytnutí pomoci, zjistíme, že se většinou 

jedná o „normálního“ člověka. Častou příčinou spáchání těchto trestných činů je 

právě neznalost postupů první pomoci, úlek nebo panika.  Tito pachatelé nebývají 

motivováni zištností, závistí, pomstou, či jinak zavrženíhodně.   

 V této práci věnuji jednu kapitolu vývoji právní úpravy trestného činu 

neposkytnutí pomoci. Ze stručného srovnání tří historický právních úprav plyne 

snaha zákonodárců o přísnější postih spáchání tohoto trestného činu. Zákonodárci 

při tvorbě právních předpisů vždy vychází z dobové společenské situace. Můžeme 

tedy ze zpřísňování trestních sankcí usuzovat na vytrácející se solidaritu                  

ve společnosti?          

 Při popisu jednotlivých znaků skutkových podstat jsem se nechala inspirovat 

učebnicemi trestního práva. Vycházela jsem z jejich systematiky. Proto  tedy věnuji 

jednotlivým znakům skutkových podstat samostatné kapitoly.    

 V nich jsem se zaměřila především na výklad pojmů a za pomocí judikatury na 

řešení sporných otázek, které při aplikaci jednotlivých právních norem vznikly. 

                                                           
102 UHLÍŘ, M. Neposkytnutí pomoci a proměna tohoto trestného činu v uplynulém půltoletí. Urgentní medicína 

[online]. 2005, 3, [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW: <www.mediaprax.cz/um/casopisy/UM_2005_03.pdf> 
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Velmi složitá je  otázka rozsahu zvláštní povinnosti konat. Často se totiž těžko 

hledá hranice mezi touto zvláštní povinností a povinností vyplývající ze zaměstnání. 

Tuto otázku jsem se pokusila vyřešit v kapitole věnované objektivní stránce trestných 

činů. V této kapitole jsem se také snažila poskytnout řešení dalších sporných otázek 

jako co je potřebnou pomocí apod.      

 Typickou situací, během které dojde k neposkytnutí pomoci, je dopravní 

nehoda. Problematice dopravy, dopravních nehod a vlivu alkoholu je věnována 

samostatná kapitola. Definici základních pojmů jako řidič či dopravní prostředek jsem 

zařadila do kapitoly věnující se subjektu trestného činu.     

 Zejména oblast dopravy je velmi choulostivá a náchylná ke vzniku 

nebezpečných situací. Je tedy riziková pro spáchání trestného činu neposkytnutí 

pomoci. Často se v ní ale ukáží morální hodnoty a vyspělost účastníků dopravy.

 Nejsložitější je otázky neposkytnutí pomoci ve zdravotnictví. V medicíně snad 

nenajdeme oblast související s odpovědností, ve které by se vyskytovalo tolik 

sporných otázek. Ohledně jejich řešení se často vedou spory mezi laiky i odborníky. 

Často vznikají sporné otázky v souvislosti s vývojem lékařské vědy a jejími 

nejnovějšími poznatky a postupy. Této složité otázce je věnována samostatná 

kapitola.      

Zpočátku jsem měla pocit, že napsat tuto práci bude snadné, protože právní 

úprava ohledně neposkytnutí pomoci je vcelku konkrétní. Během studování zdrojů 

informací jsem byla vyvedena z omylu. Jedná se o téma velmi rozsáhlé, složité a 

mnohdy velmi sporné. Přesto se jedná o velmi zajímavou problematiku, neboť je 

součástí každodenního života. Snažila  jsem se stručně nastínit hlavní problémy a 

sporné otázky neposkytnutí pomoci. Pro jejich řešení jsem vycházela z vcelku bohaté 

judikatury, jež mi posloužila jednak k lepšímu pochopení problematiky.  

Pevně doufám, že se mi podařilo dosáhnout vytyčeného cíle a podala jsem 

přehledný rozbor základních problémů. Dospěla jsem k názoru, že ať už se bude 

právní úprava neposkytnutí pomoci zpřísňovat nebo ne, na lidskou lhostejnost to mít 

vliv nebude. Ale to už je spíše otázka svědomí každého z nás.   
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Tz 2/87 
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Contentious issues of the failure to provide aid as reflected in case 

law of Czech courst 

 

Resumé 

Die Grundidee der Verpflichtung, die erforderliche Unterstützung bieten wird, dass 

niemand gleichgültig bleiben, um das Leiden eines anderen Menschen und lassen 

ihn ohne Hilfe. Auf diesen Grundsatz der gegenseitigen Kohärenz und 

Menschlichkeit und Moral ist alles sehr breite und komplexe Thema der 

Quellensteuer zu unterstützen. Verwandte nicht nur strafrechtliche, sondern auch 

viele Sozial-und Bereiche der menschlichen Tätigkeit. Also das ist ein sehr 

interessantes Thema erfordert die gebührende Aufmerksamkeit für uns alle. Das 

Strafrecht als ultima ratio betrifft das Versagen der Hilfe. Wäre es nicht einfacher, mit 

diesem Problem präventiv umzugehen? Eine häufige Ursache für unterlassene 

Hilfeleistung an die Unwissenheit der Erste Hilfe leisten. Es wäre zum Beispiel, auf 

das allgemeine Bewusstsein über diese Fähigkeiten zu arbeiten? Geeignet war 

meiner Meinung nach auch Unterricht Erste Hilfe an Schulen. Dies wäre sehr schwer 

zu ändern für Bildung gefordert, die in naher Zukunft wahrscheinlich nicht eine 

Option sein.           

 Wenn wir auf den Täter unterlassene Hilfeleistung der Kriminalität 

konzentrieren, finden wir, dass sie meist "normale" Person sind. Eine häufige 

Ursache der Begehung solcher Straftaten ist nur Unkenntnis der Erste-Hilfe-

Verfahren, Schock oder Panik. Diese Täter sind nicht von Gier, Neid, Rache oder 

sonst jämmerlich motiviert. 

In dieser Arbeit widme ich ein Kapitel in der Entwicklung des 

ordnungspolitischen unterlassene Hilfeleistung der Kriminalität. Ein kurzer Vergleich 

der drei historischen Gesetzgebung folgt dem Bestreben des Gesetzgebers 

strengere Sanktionen zu begehen diese Verbrechen. Der Gesetzgeber in der 

Rechtsetzung ist immer auf der heutigen sozialen Situation. Deshalb Verschärfung 

der strafrechtlichen Sanktionen der schwindenden Solidarität in der Gesellschaft 

ableiten? 
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Anfangs fühlte ich mich, dass das Schreiben dieser Arbeit wird leicht sein, weil 

das Gesetz über die Quellensteuer der Hilfe ist sehr spezifisch. Während des 

Studiums der Quellen von Informationen, war ich aus dem Fehler geführt. Es geht 

um sehr kompliziertes Thema. Dennoch ist es ein sehr interessantes Thema, weil es 

Teil unseren täglichen Lebens ist. Ich habe versucht, kurz die wichtigsten Probleme 

und Fragen Ausfall zu helfen.  

Ich hoffe, dass ich bei der Erreichung der verfolgten Ziele und brachte meine 

klare Analyse der grundlegenden Probleme gelungen. Ich bin zu dem Schluss, dass 

entweder das Fehlen von Rechtsvorschriften zu helfen, ziehen oder nicht, der 

menschlichen Gleichgültigkeit nicht beeinträchtigt werden kommen. Aber das ist eher 

eine Frage des Gewissens eines jeden von uns. 
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