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Úvod práce 

 

 Odcizí-li pachatel finanční částku 500 000,-- Kč, nebude o právní kvalifikaci 

skutku v trestní praxi pochyb: pachatel bude za splnění dalších podmínek trestní 

odpovědnosti stíhán pro zločin krádeže dle § 205 odst. 1, odst. 4 písm. c) TrZ a ohrožen 

trestem odnětí svobody na dvě léta až osm let. Odcizí-li o pouhou jednu korunu méně, 

nebude pochyb ani pak: bude stíhán pro přečin krádeže dle § 205 odst. 1, odst. 3 TrZ s 

hrozbou uložení trestu odnětí svobody na jeden rok až pět. Tato pouhá jedna koruna ve 

zmíněném hraničním případě může (samozřejmě teoreticky) znamenat trest odnětí 

svobody až o tři léta delší (nemluvě o další aspektech, jako je nutná obhajoba dle § 36 

odst. 3 tr. řádu). Pachatel krádeže oněch 500 000,-- Kč bezpochyby označí tuto situaci 

za nespravedlivou a bráno z jeho subjektivního hlediska může mít třeba pravdu. Bráno 

ovšem z hlediska objektivního, stanovování hranic je bytostnou vlastností práva a úplná 

vágnost
1
 či amorfnost práva by prakticky vedla k popření všech jeho funkcí 

(normativní, sociální, axiologické i informační)
2
 a tím i k nespravedlnosti ještě větší. V 

daném případě bude tedy vycházeno z výkladového ustanovení § 138 odst. 1 TrZ, ve 

kterém zákonodárce přesně odstupňoval hranice škod. 

 

 Co se ale děje v trestní praxi v případě, že závažnost pachatelova jednání či 

způsobeného následku je třeba nějakým způsobem přesněji kvantifikovat, ale 

zákonodárce to ani v příslušné skutkové podstatě a ani ve výkladových ustanoveních 

neučiní, anebo tak sice učiní, ale pouze pomocí neurčitých právních pojmů?  Nutnost 

této přesnější kvantifikace přitom může souviset jak s požadavkem přesné subsumpce 

určitého jednání pod příslušnou skutkovou podstatu trestného činu (srov. § 120 odst. 3 

tr. řádu in fine), tak např. se zkoumání povahy a závažnosti spáchaného trestného činu 

(§ 39 odst. 1 a 2 TrZ).  

 

                                                           
1
  K problematice vágnosti a hraničních případů viz např. zajímavé Sobkovo pojednání "Vágnost a 

diskrece" in: Sobek, T. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008, s. 73 an. 

2
  Gerloch, A. Teorie práva. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, s. 19. 
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 Lze jistě připustit, že pokud zákonodárce některý ze znaků trestného činu přesně 

nedefinoval, může tak činit o záměrně, neboť chce nechat na soudní praxi, aby tak 

učinila sama. Ostatně co jiného je úkolem judikatury, již je v trestním právu, které 

představuje prostředek ultima ratio,
3
 vzhledem k této jeho povaze přidělena 

významnější role než v jiných právních odvětvích. 

 

 V trestní praxi ale absence definice některých znaků trestných činů může vést k 

tomu, že předchozí interpretační závěry soudů vyšších stupňů (v trestním právu tak 

typicky Nejvyššího soudu), vyjádřené nejčastěji prostřednictvím takzvané právní věty 

judikátu, jsou při zmíněné absenci relevantní legální definice de facto vnímány a 

vykládány jako právní normy. Pro označení tohoto problému se užívá pojem kazuistický 

pozitivismus, jehož odrazu v rozhodovací praxi českých trestních soudů je tato práce 

věnována. 

 

 Hlavním cílem práce je snaha o ucelené shrnutí nadepsané problematiky, které je 

v české odborné právní literatuře věnována jen minimální pozornost (a v literatuře 

trestněprávní žádná), ačkoliv se jedná o nežádoucí jev, který v praxi může představovat 

mutagenní faktor některých základních právní zásad, zejména pak zásady nullum 

crimen sine lege. Dílčí cíle práce pak v zásadě kopírují její systematiku. Prvním cílem je 

stanovení definice kazuistického pozitivismu a popis jeho pramenů. Druhým cílem pak 

praktická demonostrace kazuistického pozitivismu na jednotlivých případech z 

rozhodovací praxe českých trestních soudů. Třetím cílem je shrnutí jednotlivých 

důvodů, proč kazuistický pozitivismus představuje pro trestněprávní praxi jev 

nežádoucí, a konečně cílem posledním, čtvrtým, je snaha o nalezení způsobů obrany 

proti kazuistickému pozitivismu, která úzce souvisí se subjekty, jejichž činnost (či 

nečinnost) za jeho vznikem stojí.  

 

 Práce odpovídá stavu právních předpisů (a judikatury) k 30. dubnu 2013. Citace 

jsou zvýrazněny kurzívou. Případné pravopisné a gramatické chyby v citacích zůstaly 

zachovány. 

                                                           
3
  Srov. § 12 odst. 2 TrZ. 
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Kapitola (1) – Kazuistický pozitivismus a jeho prameny 

 

Kazuistický pozitivismus (1.1) 

 

 Z. Kühn považuje za kazuistický pozitivismus (case positivism) „stav, kdy zákony 

jsou nahrazeny právními větami judikátů, a tyto právní věty interpretované jazykovým 

způsobem jsou namísto zákona užívány jako platné právní normy“.
4
  

 

 Tato definice se kvůli úzce vymezenému pramenu, za který je považována pouze 

právní věta judikátu, může jevit zjednodušená, neboť v trestním právu je jako prameny 

kazuistického pozitivismu třeba chápat i výstupy Nejvyššího soudu (Československé, 

resp. České republiky), činěné v zájmu jednotného rozhodování (resp. „správného“ 

výkladu zákona).  

 

 Ve prospěch širšího pojetí pramenů může současně svědčit i samotný význam 

adjektiva kazuistický, které je z hlediska významu celého sousloví pojmem určujícím. Je 

odvozeno od substantiva kazuistika, za niž lze označovat  výklad práva ve vztahu ke 

konkrétnímu případu (z latinského causus ve smyslu případ, událost). Lze tedy 

usuzovat, že kazuistický pozitivismus
5
 může vycházet nikoliv pouze z právních vět 

judikátů, ale z jakéhokoli výkladu práva, které se vztahuje ke konkrétním případům 

vůbec. 

  

 Při zohlednění existence více pramenů tak lze o kazuistickém pozitivismu 

hovořit jako o nežádoucím jevu, kdy soudy v rámci svého rozhodování nekriticky 

                                                           
4
  Kühn, Z. Argumentace judikaturou soudem a advokátem, In: Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. a kol. 

Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2006, s. 120. 

5
  Ottův slovník naučný definuje pozitivismus jako „filosofii poznatků zkušenostně zjištěných“, příčemž 

„[k]aždý positivismus obrácen jest proti metafyzice poznatků transcendentálních, t. j. přesahujících 

obor zkušeností, a blížící se empirismu.“ (Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha: Paseka/Argo, 2000, 

s. 295). Hendrychův Právnický slovník pak pod právním pozitivismem chápe jeden „ze stěžejních 

směrů ve vývoji právního myšlení“, které „se opírá o monistickou představu, podle níž právem je 

pouze pozitivní právo, tj. systém právních norem a subjektivních práv a právních povinností formálně 

uznaných státem“ (Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 791).   
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aplikují některé interpretační závěry, k nimž v souvislosti s rozhodováním konkrétních 

případů dospěla předchozí soudní praxe, přičemž s těmito závěry je fakticky nakládáno 

jako s právními normami, a jako takové mají tedy vliv na výsledek soudního 

rozhodnutí. 

 

 Takto pojaté vymezení zobecňuje prameny kazuistického pozitivismus na 

„interpretační závěry“. Tyto závěry jsou v případě judikátů kondenzovány 

prostřednictvím jejich právních vět, v případě tzv. (z)hodnocení (coby specifického 

poddruhu stanovisek) se pak může dít prostřednictvím vynětí relevantního myšlenkově 

nosného parcelátu. 

 

 Je ovšem třeba dodat, že Kühnova „definice“ se obecně pro další výklad jeví být 

zcela dostačující, protože v praxi se kazuistický pozitivismus bude nejčastěji týkat 

právní vět, do kterých se dokonce některé relevantní myšlenkově nosné parceláty ze 

zhodnocení  postupem času transponují (viz např. bod  2.2.1 této práce).  

 

K pramenům kazuistického pozitivismu (1.2)  

 

Právní věta (1.2.1) 

 

 Pojem právní věta se ve svém specifickém významu vyskytuje v oblasti 

trestního práva procesního. Právní věta zde představuje opak tzv. věty skutkové. 

Zatímco skutková věta (zejména) v rámci rozsudku „vyjadřuje stručně a výstižně 

žalovaný skutek, kterého se obžalovaný podle zjištění soudu dopustil" a ve kterém soud 

„uvádí konkrétní údaje týkající se místa, času a způsobu spáchaného skutku“, právní 

věta „podřazuje skutková zjištění pod zákonnou terminologii", a jedná se tedy o 

"vyjádření skutkových zjištění v právních pojmech a institutech".
6
   

 

                                                           
6
  Šámal, P. a kol. Trestní řád. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1013, dále viz např. Císařová, D., Fenyk, 

J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 378. 
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V této práci však budeme pojem právní věta chápat z hlediska teorie práva, a to 

ve spojení právní věta judikátu.  

 

 Obecně lze za judikát považovat „rozhodnutí soudu, které je v právní moci".
7
 

Souhrn judikátů představuje judikaturu, což  „je souhrnný pojem, kterým se rozumí 

jednak rozhodovací činnost soudů v trestní, civilní (...), správní a i ústavněprávní oblasti 

nebo častěji výsledky této rozhodovací činnosti ve formě souboru rozhodnutí 

publikovaných v oficiální sbírce (...) nebo v neoficiálních sbírkách (...)".
8
 V této práci 

tak budeme judikátem rozumět výsledek rozhodovací činnosti nejčastěji Nejvyššího 

soudu (v trestněprávní oblasti), který byl zveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek Nejvyššího soud České republiky, resp. Československé socialistické 

republiky (dále též jen „Sbírka NS“) coby oficiálním publikačním prostředku.
9
  

 

 Právní větou pak lze ve smyslu čl. 42 odst. 4 Jednacího řádu Nejvyššího soudu 

České republiky
10

 rozumět větu předcházející samotnému textu publikovaného 

rozhodnutí (judikátu), která obsahuje podstatu právního problému, jenž je v rozhodnutí 

řešen. Jinak řečeno, právní věta je „větou uvozující publikovaná soudní rozhodnutí bez 

ohledu na to, zda se jedná o rozhodnutí vyšší nebo nižších soudů. Nejčastěji se jedná 

buď o přímou citaci z odůvodnění daného rozhodnutí, nebo o interpretaci toho 

„nejdůležitějšího“, co soudní rozhodnutí obsahuje. (...) Cílem právních vět je především 

poskytnout čtenáři rychlou informaci o tom, o čem je následující rozhodnutí a 

poskytnout podstatu právního názoru, který se v daném rozhodnutí objevuje.“
11

  

 

                                                           
7
  Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, op. cit. (viz pozn. č. 6), s. 318.  

8
  Ibid., s. 318. 

9
  Judikatura je dále publikována např. v periodikách vydavatelství C. H. Beck v periodikách Soubor 

trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu či Soudní rozhledy, jedná se ovšem o neoficiální sbírky.  

10
  Publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR z r. 2004 pod č. 3, s. 146 an. 

11
  Smejkalová T. Právní věty a ratio decidendi. Jurisprudence, roč. 2012, č. 5, s. 3 an., na s. 3.  
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 Je-li hlavním znakem kazuistického pozitivismu, že se s interpetačními závěry 

předchozí soudní praxe nakládá jako s právními normami, je důležité se blíže věnovat 

tomu, jak a kým jsou právní věty coby hlavní druh kondenzátů těchto závěrů tvořeny a 

schvalovány. Vznik právní věty si budeme demonstrovat prostřednictvím současné 

právní úpravy, tedy prostřednictvím příslušných ustanovení zákona o soudech a 

soudcích (dále jen „SSZ“) a již zmíněného Jednacího řádu Nejvyššího soudu České 

republiky (dále jen „JŘ NS“). Povšimněme si, že níže popsaný proces jednání o výběru 

rozhodnutí  připomíná proces jednání o návrzích zákonů podle části dvanácté zák. č. 

90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (této 

nuanci se v dalším textu práce budeme ještě věnovat). 

 

 Proces výběru rozhodnutí do Sbírky NS je obecně upraven v § 24 SSZ, dle jehož 

odstavce 2 jej provádějí příslušná kolegia, tedy orgány tvořené soudci Nejvyššího 

soudu, rozdělené dle úseku jejich činností na kolegium trestní, občanskoprávní a 

obchodní (viz § 17 odst. 1 SSZ). O výběru rozhodnutí se příslušné kolegium usnáší 

většinou všech svých členů (odst. 2, věta za středníkem), přičemž před provedením 

výběru si Nejvyšší soud může vyžádat vyjádření správních úřadů a jiných orgánů, 

předsedů vrchních a krajských soudů a jiných fyzických nebo právnických osob (odst. 

3).  

 

 Bližší podrobnosti pak stanoví čl. 42 a násl. JŘ NS: v každém kolegiu určí 

předseda kolegia s jejich souhlasem soudce, které vedle rozhodovací činnosti pověří 

vedením evidence judikatury. Ukolem těchto soudců (tzv. evidenčního senátu) je mj. 

shromažďovat soudní rozhodnutí navržená pro uveřejnění ve Sbírce NS (to je blíže 

upraveno opatřením předsedy příslušného kolegia), připravovat je a předkládat na 

jednání kolegia.  

 

 Na zasedání kolegia, kde se provádí výběr rozhodnutí pro uveřejnění do Sbírky 

NS, je evidenční senát povinen předložit jednak všechna rozhodnutí velkého senátu 

kolegia (§ 19 odst. 3 SSZ) a jednak také rozhodnutí, která pro publikaci navrhli 

jednotliví soudci nebo senáty příslušného kolegia, pokud po dohodě s příslušným 

soudcem nebo senátem nedojde ke zpětvzetí učiněného návrhu. Evidenční senát v rámci 
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přípravy těchto rozhodnutí na uvedené zasedání kolegia „[p]ředevším dbá, aby byla 

opatřena právní větou obsahující podstatu v rozhodnutí řešeného právního problému 

(právní otázky). Přípravu rozhodnutí spočívající dále v úpravě, zejména jeho 

odůvodnění (např. zkrácení textu, anonymizace, ujednocení používaných zkratek) s 

ohledem na rozsah a povahu provedených úprav projedná se soudci (senáty), kteří jeho 

publikaci navrhli.“ (čl. 42 odst. 4 JŘ NS, zvýraznil V. H.).
12

 Ve lhůtě stanovené 

předsedou příslušného kolegia se k rozhodnutím připraveným k provedení výběru 

mohou vyjádřit též další fyzické či právnické osoby – jedná se o tzv. připomínková 

místa.  

 

 Samotné projednávání v rámci zasedání kolegia pak probíhá tak, že člen 

evidenčního senátu, určený předsedou kolegia, přednese návrh rozhodnutí předloženého 

k výběru pro uveřejnění do Sbírky a shrne obsah došlých vyjádření a přípomínek. Poté 

probíhá rozprava k jednotlivým rozhodnutím, které se může zúčastnit každý člen 

kolegia a pozvané osoby, a posléze následuje hlasování. "O výběru každého jednotlivého 

rozhodnutí pro uveřejnění do Sbírky se hlasuje veřejně tak, že se hlasuje o předloženém 

návrhu. Jsou-li však v průběhu rozpravy uplatněny pozměňovací návrhy ohledně 

právní věty předloženého rozhodnutí, hlasuje se nejprve o těchto změnách. O 

provedení drobných úprav textu předloženého rozhodnutí (např. úprav jazykových, 

formulačních) není třeba hlasovat, pokud to žádný ze členů kolegia nenavrhne. V 

opačném případě je k přijetí návrhu o provedení hlasování ohledně takových změn 

potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů kolegia." (čl. 44 odst. 1 JŘ NS, 

zvýraznil V. H.). 

 

 Dojde-li ke schválení
13

 jednotlivého rozhodnutí pro publikaci ve Sbírce NS, pak 

určený člen evidenčního senátu zajistí prostřednictvím Redakční rady Sbírky NS, což je 

                                                           
12

  Z odcitované části čl. 42 je patrné, že výhradním „větotvůrcem“ je evidenční senát, resp. v něm 

zařazení soudci (k tomu obdobně srov. vtipnou a výstižnou trilogii Vojtěcha Šimíčka nazvanou 

„Zpověď občasného tvůrce právních vět“, publikovanou na http://jinepravo.blogspot.cz dne 28. 9. 

2007, 1. 10. 2007 a 4. 10. 2007). 

13
  JŘ NS ve svém čl. 44 odst. 3 pamatuje i na situace, kdy některý ze soudců, kteří se zúčastnili jednání 

kolegia, se zařazením rozhodnutí do Sbírky nesouhlasí. Dle uvedeného odstavce platí o právu 

takového soudce přiměřeně ustanovení čl. 38 odst. 5 JŘ NS, které upravuje nesouhlas soudce se 

http://jinepravo.blogspot.cz/
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nejméně pětičlenný orgán řízený předsedou, či místopředsedou Nejvyššího soudu (čl. 40 

JŘ NS), jeho zveřejnění. To je zpravidla vázáno časovou návazností na dobu jeho 

schválení, kolegium ale může rozhodnout s ohledem na případnou naléhavost či 

aktuálnost jeho publikace o zveřejnění přednostním.    

 

Směrnice a stanoviska Nejvyššího soudu  (1.2.2) 

 

 Dle současné právní úpravy, konkrétně dle § 14 odst. 3 SSZ, Nejvyšší soud 

sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v 

trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá 

stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu. Postup přijímání 

stanovisek je blíže upraven v čl. 32 a násl. JŘ NS. I tato stanoviska bývají (arg. 

zpravidla) podle čl. 35 odst. 5 JŘ NS opatřena právní větou, nejedná se ale pochopitelně 

o právní větu judikátu, neboť stanovisko nelze za rozhodnutí považovat. Nejvyšší soud 

zde totiž nevykonává rozhodovací činnost, která je jeho primárním posláním (viz § 14 

odst. 1 a 2 SSZ), nýbrž fakticky činnost servisní. 

 

 Od stanovisek je třeba odlišovat rozhodování velkých senátů kolegií (§ 19 odst. 

1 a 3 SSZ), ke kterému dochází tehdy, když senát Nejvyššího soudu při svém 

rozhodování dospěje k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již 

vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu (§ 20 odst. 1 SSZ). Byť účel takového 

rozhodování je podobný účelu zaujímání stanovisek, liší se oba instituty tím, že 

výsledkem této rozhodovací činnosti velkých senátů kolegií je rozhodnutí coby 

individuální právní akt.
14

 Současně platí, že senát Nejvyššího soudu v případě dospění k 

                                                                                                                                                                          
stanoviskem (či jeho odůvodněním) zaujatým dle § 14 odst. 3 SSZ. Takový soudce má pak právo, aby 

se k protokolu o jednání kolegia připojil podstatný obsah jeho odlišného právního názoru, který se, 

požádá-li o to, uveřejní společně se stanoviskem ve Sbírce. V případě nesouhlasu se zařazením 

předloženého rozhodnutí do Sbírky se tak logicky uplatní pouze právo na zaznamenání tohoto 

nesouhlasu do protokolu o jednání kolegia. 

14
  Viz např. usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2011, sp. zn. 15 

Tdo 706/2011, publikováné ve Sbírce NS z r. 2012 pod č. 5, které se týká sjednocení výkladu při 

existenci recidivy dle § 205 odst. 2 TrZ při současném splnění okolností vyjádřených v § 205 odst. 1 

TrZ a kterým se ruší rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 2. 9. 2010, 
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odlišnému právní názoru není povinnen věc velkému senátu kolegia postupovat, pokud 

byl odlišný názor dříve vysloven ve stanovisku (§ 20 odst. 3 SSZ). 

 

 Ačkoliv určité zárodky sjednocující výkladové činnosti obsahoval již zák. č. 

216/1919 Sb., o nejvyšším soudě, dle jehož § 6 „nejvyšší soud podává na požádání 

posudky o osnovách justičních zákonů, o jejich změně a výkladu“, stanoviska jako 

taková se objevila v souvislosti s nástupem sovětského modelu komunismu. 

 

 Podle § 26 odst. 2 věty zák. č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů, účinného od 1. 

1. 1953, plenum nejvyššího soudu „v zájmu zajištění jednotnosti soudního rozhodování 

vydává soudům směrnice pro správný výklad zákonů a jiných právních právních 

předpisu“. Toto oprávnění k (jedinému) správnému výkladu právních předpisů, které se 

objevuje ještě v § 26 písm. a) zák. č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů, bylo postupně 

zeslabováno {tak podle § 26 odst. písm. a) zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a 

volbách soudců, v původním znění, Nejvyšší soud „sleduje rozhodování všech ostatních 

soudů, zajišťuje jednotný výklad a jednotné používání zákonů při rozhodován“
15

}. Toto 

zeslabení bylo ovšem ryze terminologického (tedy formálního) rázu, fakticky ovšem 

Nejvyšší soud zůstával nadán oprávněním ke správnému výkladu právních předpisů až 

do pádu komunismu a stanoviska byla „výrazným stylotvorným prvkem totalitárního 

práva doby reálného socialismu“.
16

 I to může být jedním z faktorů existence 

kazuistického pozitivismu v českém trestním právu (k tomu viz kapitolu 4). 

 

 Pod pojem stanovisko lze zahrnout i tzv. zhodnocení Nejvyššího soudu. Jedná se 

o usnesení, kterými je prováděn rozbor (zhodnocení) poznatků z rozhodování soudů 

nižších stupňů o některých konkrétních trestných činech, resp. nějaké určité oblasti 

                                                                                                                                                                          
sp. zn. 31 To 416/2010, jakož i další obsahově navazující rozhodnutí, pokud by vzhledem ke změně, k 

níž jeho zrušením došlo, pozbyla podkladu. 

15
  K dalšímu vývoji viz např. § 27 odst. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Sb., ve znění zákona č. 156/1969 Sb., a   

§ 28 odst. 3 zák. č. 335/1991 Sb. K ilustraci vnímání stanovisek v praxi viz např. Gřivna, T. Trestní právo 

hmotné. In: Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. (eds). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z 

dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: 2009, s. 578. 

16
  Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. a kol. Judikatura a právní argumentace, op. cit. (viz pozn. č. 5), s. 49. 
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trestných činů. I tato zhodnocení jsou pramenem kazuistického pozitivismusu, jak si 

níže ukážeme mj. na příkladu  „Zhodnocení poznatků z rozhodování soudů o trestných 

činech spáchaných v silniční dopravě“ ze dne 29. 6. 1984, sp. zn. Tpjf 23/84. Tento druh 

stanovisek pak svou právní větu nemá. 
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Kapitola (2) – Příklady kazuistického pozitivismu 

 

Úvod kapitoly (2.1) 

 

 V této kapitole si ukážeme některé konkrétní příklady kazuistického pozitivismu 

v rozhodovací praxi trestních soudů, jakož i interpretační závěry s kazuisticko-

pozitivistickým potenciálem.
17

 Všechny  příklady se týkají intepretace předchozích 

závěrů rozhodovací praxe, které spočívají ve stanovení určité kvantifikační hranice, 

potřebné pro posouzení naplnění některého ze znaků objektivní stránky trestného činu. 

Limitace kazuistického pozitivismu na tyto případy by ale byla zavádějící. Jistě by bylo 

možno nalézt rozhodnutí, při kterých soudy např. pomocí sémantického výkladu 

interpretují význam nějakého slova právní věty judikátu. Demonstrace kazuisticko-

pozitivistického rozhodování na interpretačních závěrech, které se týkají právě 

hraničních situací (tj. že do hodnoty x je něco bílé, od hodnoty x+1 je něco černé), 

ovšem nejlépe zobrazuje nežádoucí účinky tohoto jevu v rozhodovací praxi. 

 

Sedm osob (2.2) 

 

Východiska (2.2.1) 

 

 Pramenem následujících kazuisticko-pozitivistických rozhodnutí je právní věta 

judikátu. Míra její normativity je ve vnímání soudů značně vysoká, a tak níže uvedená 

rozhodnutí představují zdaleka nejvhodnější příklady demonstrace problematiky 

kazuistického pozitivismus v českém trestním soudnictví. Proto se této právní větě 

jakožto pramenu kazuistického pozitivismus budeme velmi podrobně věnovat nejen z 

hlediska její aplikace v rozhodovací praxi, ale zaměříme se i na její faktická skutková 

východiska.  

                                                           
17

  Tímto pojmem označujeme interpretační závěry předchozí praxe (nejčastěji v podobě právní věty 

judikátu), které vlivem přílišné autoritativní formulace závěrů v nich obsažených mohou vybízet k 

tomu, aby k nim bylo jako k právním normám přistupováno (k podrobnostem viz bod 4.3 této práce). 

Některé případy z dřívější rozhodovací praxe budou zmíněny v kapitole 4., viz bod 4.2 této práce. 
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 Trestného činu obecného ohrožení dle § 272 odst. 1 TrZ se dopustí ten, kdo 

úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy 

na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár 

nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 

nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, 

nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. 

Párový trestný čin (párový, pokud jde o zavinění) dle § 273 odst. 1 TrZ má pak svou 

objektivní stránku koncipovanou téměř doslovně, jen příslovečné určení „úmyslně“ je 

logicky nahrazeno příslovečným určením „z nedbalosti“.  

 

 Skutková podstata zahrnuje dva hmotné předměty útoku: lidi a/nebo cizí 

majetek, přičemž předmětem našeho zájmu bude první z nich. 

 

 Učebnice
18

 a komentáře
19

 uvádějí, že vydáním lidí v nebezpečí smrti nebo těžké 

újmy na zdraví se zde rozumí takové ohrožení nejméně sedmi osob. Odvolávají se 

přitom na judikát označený R 39/1982,
20

 jehož právní věta zní takto: „Vydáním lidí v 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví ve smyslu znaků trestného činu obecného 

ohrožení podle § 179 odst. 1 tr. zák.
21

 se rozumí takové ohrožení nejméně sedmi osob." 

 

„Výbuch propanbutanové lahve“ (2.2.2)  

 

 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1014/2011  

odmítl dle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu dovolání obviněného proti usnesení Krajského 

soudu v Českých Budějovicích, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českém 

                                                           
18

  Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 682, či Kuchta, J. a kol. Kurs 

trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 345. 

19
  Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 2532, či Novotný, F. a kol. 

Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion Praha, s. r. o., 2010, s. 528.   

20
  Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 1. 1982, sp. zn. 7 To 55/81. 

21
  Znění objektivní stránky trestného činu obecného ohrožení, jak je uvedeno v § 179 odst. 1 tr. zák., 

zůstalo až na kosmetické změny zachováno i v novém trestním zákoníku pod § 272 odst. 1 TrZ. Judikát 

je pak přirozeně aplikovatelný i na párový nedbalostní trestný čin dle § 273 odst. 1 TrZ. 
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Krumlově. Tímto rozsudkem byl obviněný uznán vinným ze spáchání trestného činu 

obecného ohrožení dle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí 

svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. 

Skutkový stav spočíval v tom, že obviněný na pozemku pronajatém k pořádání letního 

skautského tábora s další nezjištěnou osobou neodborně manipuloval s 

propanbutanovou lahví, v důsledku čehož došlo k úniku plynu a následnému zahoření 

přímo ve stanu, kde se nacházel otevřený oheň, přičemž při vznícení plynu utrpěly 4 

osoby těžká zranění.  

 

 V dovolání obviněný P. S. argumentoval, že „ohrožení bylo vystaveno méně než 

7 osob s tím, že ve stanu se mohlo nacházet nejvíce 8 osob, přičemž dvě z nich se měly 

dopustit trestného jednání“ a „neexistuje žádný přímý důkaz prokazující skutečnost, že 

se předmětného jednání dopustil on sám.“  

 

 Nejvyšší státní zástupce k tomu uvedl, že z dokazování vyplývá, že „ve stanu, v 

němž vznikl požár, se nacházely sestry P. a R. F., L. N., M. V. a J. Z. Kromě svědkyně P. 

F. byli všichni přitomní zasaženi požárem. Další osoba, která nepopírá svou přítomnost 

ve stanu v době vzniku požáru, je M. P. V. Ž., který byl obžalován spolu s P. S., sice 

nevypovídal, ale v důsledku zranění způsobených požárem musel být převezen 

zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Ve stanu se nacházel i obviněný P. S., 

který podobně jako M. P. neutrpěl žádné závažnější zranění. Pokud tedy z celkového 

počtu přítomných osob byli odečteni dva obvinění, pak se jedná o šest osob, které byly 

ve stanu, když začalo hořet.“ Pokud ale jde o počet osob vystavených nebezpečí, nelze 

podle nejvyššího státního zástupce „opomenout ani svědka M. S., který odpočíval v 

houpací síti zavěšené na stromech za stanem ve vzdálenosti asi 7 metrů od jeho rohu. 

Skutečnost, že hořící tlaková plynová láhev byla výbuchem vymrštěna přes stěnu stanu 

na opačnou stranu, byla jen dílem náhody. Láhev dopadla do travnatého porostu ve 

vzdálenosti 6,9 metrů od stanu. V případě, že by láhev byla v důsledku výbuchu 

vymrštěna jiným, opačným směrem a zasáhla by svědka, utrpěl by bezpochyby vážná 

zranění.“ 
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 Nejvyšší soud pak shrnuje, že „[v] posuzovaném případě byl nebezpečným 

jednáním obviněného a dalšího nezjištěného pachatele přímo porušen zájem na ochraně 

zdraví lidí, neboť nejméně 4 osoby utrpěly těžká zranění. K naplnění skutkového 

podstaty trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti podle § 180 odst. 1, 2 písm. a) 

tr. zák. ovšem postačí i ohrožení zákonem chráněných zájmů. V tomto smyslu je proto 

nutné považovat za osoby vystavené obecnému nebezpečí i osoby, které utrpěly jen lehká 

nebo žádná zranění, jakož i osoby, které se nacházely nejen v bezprostřední blízkosti 

zdroje nebezpečí (v tomto případě ve stanu), ale i osoby relativně vzdálené, které však 

byly potencionálně ohroženy újmou na zdraví (v posuzovaném případě jde o osoby 

nacházející se v blízkosti stanu). Obecnému nebezpečí tak bylo vystaveno všech 6 osob 

nacházejících se ve stanu, přičemž mezi osoby vystavené obecnému nebezpečí je 

potřeba počítat i svědka M. S., který se v době činu nacházel několik metrů za stanem.“ 

 

 Analýza možných problémů, které souvisejí s kazuistickým pozitivismem, bude 

předmětem třetí kapitoly. Za povšimnutí zde však stojí soudem akceptovaná 

argumentace nejvyššího státního zástupce v té části, která se týká směru vymrštění 

plynové lahve po jejím výbuchu. Pokud by totiž chybělo pár decimetrů, nejvyšší státní 

zástupce by se sedmé osoby zřejmě nedopočítal.  

 

„Bezohledná jízda“ (2.2.3) 

 

 Typické je pak odkazování na právní větu judikátu R 39/1982 u trestných činů 

obecného ohrožení spáchaných (ať již úmyslně, či nedbalostně) v souvislosti s 

provozem na dopravním komunikacích.
22

 Toho se bude týkat i další příklad 

kazuistického pozitivismu. 

 

                                                           
22

  K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu pod spisovými značkami 6 Tdo 1025/2007 (ze dne 31. 10. 

2007), 8 Tdo 1201/2010 (ze dne 13. 10. 2010), 3 Tdo 666/2004 – I. (ze dne 21. 9. 2004) či 7 Tdo 

1302/2005 (ze dne 26. 10. 2005), dále srov. i Púry, F. Souhrn aktuální judikatury – VIII. Trestné činy v 

dopravě. Trestněprávní revue, roč. 2008, č. 12, s. 372 an.  
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 Ve svém usnesení ze dne 14. 8. 2012, sp. zn. 6 Tdo 783/2012, odmítl Nejvyšší 

soud dle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu dovolání obviněného R. B. proti usnesení 

Krajského soudu v Brně, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu tamtéž. Tím byli 

obviněný R. B. a společně s ním i obviněný J. O. uznáni vinnými přečinem legalizace 

výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TrZ (ad 1) a  

přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 TrZ v souběhu s přečinem 

poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 TrZ (ad 3), obviněný R. B. sám pak byl uznán 

vinným i spácháním zločinu násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm. a), odst. 

2 písm. a) TrZ v souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 TrZ (ad 3), 

zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 alinea první TrZ (ad 4) a přečinu 

poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti podle § 294 odst. 1 alinea první 

TrZ (ad 5).  

 

 Těchto trestných činů se dopustili tím, že (zestručněno) nejprve spolu na 

přelomu října a listopadu r. 2010 nezjištěným způsobem získali dodávku zn. 

Volkswagen LT, která byla předtím odcizena neznámým pachatelem, odstranili z ní 

původní VIN-kód a nahradili jej VIN-kódem z typově a barevně shodného vozidla, jež 

bylo jako havarované zakoupeno ve Francii, vozidlo pak nechali zaevidovat na 

Magistrátu města Brna a užívali jej (ad 1); 

 dne 28. 5. 2011 s ním na Třebíčsku vjeli do areálu jedné obchodní společnosti, 

kde vyrazili dveře do kanceláře, zneškodnili vnitřní kamerový systém, odcizili zevnitř 

výpočetní techniku a finanční hotovost, pomocí nalezeného klíče odemkli tankovací 

stojan, zneškodnili vnější kamerový systém a do nádrží, které si předem připravili na 

ložnou plochu dodávky, přečerpali 2.641 litrů nafty a z místa odjeli (ad 2); 

 bezprostředně poté obviněný R. B. jako řidič dodávky po úmyslném zvýšení 

rychlosti prorazil zátaras ze dvou policejních vozidel (s dvoučlennými posádkami), 

který jim měl zabránit v úniku z místa trestného činu, přičemž se mu nejprve podařilo 

objet první vozidlo (zn. Audi) a poté narazil do druhého (zn. Škoda Octavia), jehož řidič 

včas zahájil úhybný manévr, takže došlo k nárazu pouze do přední části vozidla (ad 3); 

     po této kolizi obviněný R. B. na chvíli ztratil kontrolu nad vozidlem, ale asi po 100 

metrech se mu podařilo vrátit se z pole zpět na silnici a začal ujíždět z místa služebního 

zákroku rychlostí až 130 km/h, a to i v uzavřených obcích, a během tohoto úniku, 
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nereaguje na výzvy k zastavení dávané mu pronásledujícím policejním vozidlem (zn. 

Audi), jel převážně prostředkem vozovky, aniž by se snažil zpomalit nebo uhnout na 

jednu, či druhou stranu silnice, čímž ohrozil svou agresivní a bezohlednou jízdou 

nejméně dvě protijedoucí vozidla (s dvoučlennými posádkami) a jednoho řidiče 

motocyklu, když ke srážce nedošlo pouze díky pohotovým reakcích řidičů 

protijedoucích vozidel, a současně se během jízdy několikrát pokusil policejní vůz, 

jehož řidič se pokoušel dostat před něj, zastavit jej a tím zabránit v ohrožování dalších 

účastníků silničního provozu, vytlačit ze silnice, takže zakročující policisté přistoupili k 

použití zbraně, počemž dostala dodávka smyk, několikrát se převrátila přes střechu a 

zůstala ležet na boku na vozovce (ad 4), 

 kde z jejího ložného prostoru došlo k úniku asi 1.150 litrů odcizené nafty, která 

se vsákla do orniční vrstvy, čímž došlo k porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

neboť se místo havárie nachází přímo v ochranném pásmu vodního zdroje Bílá Voda, 

okres Brno-venkov (ad 5).
23

 Za uvedené trestné činy byl obviněný R. B. odsouzen k 

úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti a půl roku do věznice s ostrahou.  

 

 Pokud jde o bod ad 4, není dle obviněného R. B. „způsobilý k podřazení skutku 

pod danou právní kvalifikací“. Rozsudek „je opřen o výpovědi policistů, kteří jsou dle 

obviněného svědky podjatými z již pouhého faktu, že pro ně to byl pracovní zásah,“ 

přičemž „soud prvního stupně nevzal v potaz zajištění svědecké výpovědi od řidičů, kteří 

byli (...) údajně ohroženi“. S odkazem na ustálenou judikaturu („rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 18. 1. 1982, sp. zn. 7 To 55/81 a další“") obviněný namítá, že „kvóta 

(ohrožení nejméně sedmi osob, pozn. V. H.) nebyla v jeho případě dosažena (zvýraznil 

V. H.)“. K trestní odpovědnosti za trestný čin obecného ohrožení bylo dle obviněného 

třeba zjistit, kolik lidí bylo ohroženo, což soud neudělal, a navíc „vadně započetl i 

všechny policisty, ale také spolupachatele J. O.“ Policisty podle něj „nelze započítávat 

napříč jednotlivými trestnými činy“, protože kvalifikace zločinu obecného ohrožení dle 

§ 272 odst. 1 alinea první TrZ ve vztahu k osobám policistů „je logicky konzumována“ 

zločinem násilí proti úřední osobě dle § 325 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TrZ. 

                                                           
23

  Byť se tato práce zabývá právní větou (a nadto právní větou judikátu) a nikoli větou skutkovou, 

nemůže se autor ubránit poznámce, že na uvedeném příkladu je zjevné, jak zaměňování pojmů 

skutková věta a syntaktická věta může vést k naprostému znesrozumitelnění popisu skutkového děje. 
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 Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství k názoru obviněného R. B. 

podotknul, že „po spáchání jednání vymezených v bodech 2. a 3. se obviněný dopustil 

jednání, při němž způsobem soudy popsaným ohrozil řidiče dvou automobilů a jejich 

spolucestující, kteří museli prudce brzdit a najet až ke krajnici, jednoho řidiče 

motocyklu, jakož i jej pronásledující policisty, které se při snaze ho předjet a zastavit 

pokusil vytlačit na krajnici. Protože obviněný řídil nestabilní přetížené užitkové vozidlo 

(s nedostatečně zajištěnými nádobami s 2.641 l nafty), nad nímž hned po první kolizi s 

vozidlem Policie České republiky ztratil kontrolu, vysokou, nepovolenou a zcela 

nepřiměřenou rychlostí zjevně s cílem pokusit se uniknout za každou cenu, přičemž 

ohrozil pět osob jedoucích v protisměru a dále zasahující policisty, a to nejméně nprap. 

Martina Komrsku a prap. Petra Přikryla, které se pokusil vytlačit ze silnice, naplnil (...) 

všechny znaky skutkové podstaty zločinu nebezpečného ohrožení podle § 272 odst. 1 tr. 

zák., neboť jednáním obviněného bylo ohroženo nejméně 7 osob, když soudní praxe 

nepožaduje jejich identifikaci, ale pouze zjištění počtu nepochybně ohrožených lidí.“ 

Závěr o konzumpci je pak vyloučen, když „zmíněných zločinů se obviněný dopustil 

dvěma různými skutky, a navíc, i pokud by se jednalo o skutek jediný, tyto zločiny mají 

zcela rozdílné objekty a postihují různá jednání, tedy jejich jednočinný souběh zásadně 

není vyloučen“. 

 

 Nejvyšší soud k uvedeným námitkám obviněného uvedl, že jim „nelze 

přisvědčit. Již ze samotné tzv. skutkové věty rozsudku lze zjistit, že nalézací soud 

vycházel z poznatku o ohrožení dvou posádek (vždy dvoučlenných) blíže nezjištěných 

motorových vozidel a jednoho motocyklisty, kteří museli prudce brzdit a najet až ke 

krajnici, jakož i dvoučlené posádky policejního vozidla, které se snažil vytlačit z 

vozovky, tj. z ohrožení celkem sedmi osob. Nezjištění konkrétní identifikace ohrožených 

osob (vyjma policistů) nemůže mít za následek, že by s nimi nemohlo být počítáno v 

rámci úvah o naplněnosti zákonného znaku objektivní stránky trestného činu 

vyjádřeného pojmem „lidi“. (...) Stejně tak není důvod k tomu, aby mezi osoby vydané 

„v nebezpečí smrti a těžké újmy na zdraví“ nebyli řazeni policisté, kteří tvořili posádku 

vozidka pronásledující obviněného.“. Pokud jde o „prostupování policistů napříč 

trestnými činy“, Nejvyšší soud (ještě předtím, než provedl exkurz do teorie trestního 
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práva hmotného a podrobně vyložil pojem faktická konzumpce) poznamenal, že 

konstatování obviněného „odhlíží od konkrétních zjištění i právní kvalifikace skutků 

popsaných v bodech 3. a 4. rozsudku. V popisu skutku v bodě 3. je totiž explicitně 

vyjádřeno, že tento útok obviněného směřoval vůči osádce vozidla Škoda Octavia (...), 

ve vztahu k níž je třeba shledávat naplněnost zákonných znaků zločinu násilí proti 

úřední osobě (...) Oproti tomu ze skutkového vyjádření obsaženého ve výroku pod 

bodem 4 (...) a obsahu odůvodnění rozsudku je zřejmé, že tímto jednáním obviněného 

byla ohrožována posádka vozidla Audi B 69666 ve složení nprap. Marian Komrska a 

prap. Petr Přikryl, tj. osoby odlišné od těch, které se staly předmětem útoku obviněného 

popsaného v bodě 3 rozsudku.“.   

   

Skutková východiska judikátu R 39/1982 (2.2.4) 

 

 Pokud jde o počet ohrožených osob, jednalo se v obou uvedených příkladech z 

hlediska kazuisticko-pozitivistického výkladu právní věty judikátu R 39/1982 o případy, 

kdy se, jakkoli to může znít hyperbolicky, hledala sedmá osoba. Je tedy legitimní 

očekávat, že soud při rozhodování dané trestní věci řádně zdůvodnil, proč je pod 

pojmem lidi třeba chápat právě nejméně sedm osob (a nikoliv třeba osob šest).  

 

 Skutkový stav projednávané věci sp. zn. 7 To 55/81 spočíval v tom, že 

obžalovaná M. N. dne 17. 4. 1981 v jedné šumperské obci, v podnapilém stavu a v 

silném rozrušení způsobeném paranoidní domněnkou, že její druh J. J. udržuje intimní 

styky s její dcerou S. N., a potom, co v hádce byla J. J. fyzicky napadena, před třetí 

hodinnou ranní v úmyslu přivodit smrt dcery S. N. a druha J. J. zapálila seno ve stodole, 

která bezprostředně sousedí s obytnou částí jejího vlastního domu, a způsobila tak 

požár, který se rozšířil i na střechu obytné části domu, a vznikající kysličník uhelnatý 

bezprostředně ohrožoval život jmenovaných i dcery E. N. a dvouleté vnučky A. N., 

které rovněž spaly v domě; k poškození na zdraví ani smrtelnému následku nedošlo jen 

proto, že S. N. včas požár zpozorovala a zajistila evakuaci přítomných osob. Rozšíření 

požáru na okolní objekty nehrozilo, škoda způsobená požárem činí nejméně 8.587,-- 

Kč. Krajský soud v Ostravě uznal obžalovanou za toto jednání vinnou trestným činem 

obecného ohrožení podle § 179 odst. 1 tr. zák., ovšem Nejvyšší soud ČSR jako soud 
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odvolací ku stížnosti obžalované jeho rozsudek zrušil a přikázal mu, aby věc znovu 

projednal a rozhodl. 

  

Zásadní pochybení spočívá dle odvolacího soudu v tom, že soud prvého stupně 

při zjišťování skutečného stavu nesoustředil pozornost na náležité zjištění právě těch 

skutečností, z nichž je možno spolehlivě dokázat všechny znaky zažalovaného trestného 

činu po stránce objektivní i subjektivní. „V posuzovaném případě bylo nutné zjistit, zda 

obžalovaná úmyslným založením požáru ve stodole vyvolala bezprostřední nebezpečí 

smrti nebo těžké újmy na zdraví pro lidi nebo pro cizí majetek škody velkého rozsahu. 

Postačilo by, kdyby požárem ohrozila nebo porušila jeden z těchto chráněných zájmů, 

uvedených v ustanovení § 179 odst. 1 tr. zák. Spáchání tohoto trestného činu 

předpokládá, že nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví je vydán větší počet lidí a 

škodou velkého rozsahu se rozumí škoda okolo 100 000 Kčs. Zda v konkrétním případě 

byl jednáním pachatele ohrožen větší počet osob na životě nebo zdraví, závisí na 

různých okolnostech, zejména pak na povaze místa, kde k ohrožení došlo, a způsobu, 

jakým k němu došlo. Za větší počet osob se v soudní praxi považuje alespoň sedm osob 

skutečně přítomných." Odvolací soud dodává, že požárem byly ohroženy jen dvě 

dospělé osoby a dvě děti, tedy jen čtyři osoby a v závěru konstatuje, že „[o]značování 

ohrožení života a zdraví toliko čtyř osob za ohrožení většího počtu osob ve smyslu 

zmíněného znaku ustanovení § 179 odst. 1 tr. zák. je v rozporu s výkladem znění 

zákona.“ 

 

 Výklad pojmu lidé
24

 jakožto sedmi osob je v tomto rozhodnutí konstatován již 

jako fakt, který vyplývá ze soudní praxe. Odkaz na konkrétní soudní praxi (rozhodnutí 

apod.) zde ovšem uveden není, stejně jako zde chybí jakékoli bližší odůvodnění zvolené 

kvantitativní hranice počtu ohrožených osob (kromě informace, že čtyři osoby jsou z 

nějakého neznámého důvodu málo). Pokud tedy jde o odůvodnění, stojí právní věta 

judikátu R 39/1982 na velmi vratkých argumentačních základech. 

 

                                                           
24

  De lege ferenda by bylo vhodné uvažovat o nahrazení pojmu lidé uživatelsky přívětivějším pojmem 

větší počet osob, protože lidé představují jednoduše množné číslo od slova člověk, tj. lidé = dva a více 

osob, k tomu srov. např. § 169 odst. 3 rakouského trestního zákona (BGBI. Nr. 60/1974). 
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Peripetie s větším počtem zvířat (2.2.5) 

 

 Není bez zajímavosti, že se právní věta judikátu R 39/1982 stala opěrným bodem 

pro další judikát, a sice pro usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 

657/2011, které je publikováno ve Sbírce NS z r. 2012 pod č. 18 (dále jen „R 18/2012“). 

 

 Nejvyšší soud zde rozhodoval o dovolání obviněného, který podle skutkových 

zjištění na pronajatém pozemku, jenž byl z jedné strany oddělen zčásti drátěným 

pletivem od příjezdové komunikace, kvůli vlastním finančním problémům nezajistil 

řádnou výživu svých psů, a nadto je vyhublé a zesláblé zapřahal do spřežení. Za to byl 

rozsudkem odvolacího soudu uznán vinným přečinem týrání zvířat dle § 302 odst. 1 

písm. b), odst. 3 TrZ. Nejvyšší soud rozsudek krajského soudu zrušil, neboť nesouhlasil 

„s výkladem pojmu okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 302 odst. 3 

tr. zákoníku, k němuž dospěl odvolací soud, který se (...) ztotožnil s výkladem, k němuž 

dospěl soud prvního stupně, jenž (...) za toto množství považoval více jak tři zvířata.“ 

Krajský soud přitom odkázal na obdobnou praxi pojmu „více osob". Právní věta (č. 

II
25

), která se již objevuje v komentářích,
26

 tak zní: „K naplnění okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby u tr. činu týrání zvířat podle § 302 odst. 3 tr. zákoníku 

spočívající v tom, že pachatel spáchal tento trestný čin na „větším počtu zvířat“, je 

třeba, aby se tak stalo nejméně na sedmi zvířatech.“. 

 

 S ohledem na takto samozřejmě (autoritativně) stylizovaný závěr je na místě 

očekávat, že Nejvyšší soud pregnantně zdůvodní, jak k němu došel, a proto je na místě 

si příslušné části v plném rozsahu odcitovat: „Tento názor či právní závěr (tj. že za větší 

počet zvířat lze považovat více jak tři zvířata, pozn. V. H.) Nejvyšší soud však 

nepovažuje u trestného činu týrání zvířete za přiléhavý. Jde o okolnost podmiňující 

použití vyšší trestní sazby podle § 302 odst. 3 tr. zákoníku, u níž trestní zákoník 

nepodává k výkladu tohoto pojmu žádné vodítko pro stanovení jeho kvantitativního 

                                                           
25

  Podle vžité praxe jsou právní věty při jejich větším počtu kvůli přehlednosti postupně označovány 

římskými číslicemi. 

26
  Srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3015. 
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vyjádření. Pro definování tohoto znaku je nutné vyjít ze základního předpokladu, jímž je 

jeho zařazení jako nejpřísnější kvalifikační skutečnosti, přičemž jde o jediný znak, který 

stanovenou sazbou trestu odnětí svobody od jednoho do pěti roků, oproti takovým 

okolnostem vymezeným v odstavci 2 § 302 tr. zákoníku, kde je trestní sazba odnětí 

svobody od šesti měsíců do tří let. Z toho je patrné, že musí jít o takový počet zvířat, 

který toto vystupňované zpřísnění dostatečně vyjádří. Z této logiky lze proto dovodit, že 

teleologický výklad znaku „větší počet“, který by mohl zahrnovat více jak dvě zvířata, 

což by však v daném případě nebylo zřejmě dostačujícím pro naplnění zákonodárcem 

vymezených okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby a jejich adekvátní 

gradaci, jež by obsáhla i zamýšlenou nejvyšší přísnost postihu u této zvlášť přitěžující 

okolnosti.  

 

 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku u tohoto trestného činu uvádí „…zvlášť 

přitěžující okolnosti jsou u této skutkové podstaty nově formulovány, přičemž se 

doplňuje i okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby v odstavci 3 tak, aby byl 

zajištěn náležitý postih takového chování ve vztahu k většímu počtu zvířat. Současně se 

však zachovávají i relace k trestným činům proti životu a zdraví lidí“. Obdobně i u 

trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 odst. 2 tr. zákoníku, který 

považuje za okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby způsobení smrti nebo 

trvalých následků na zdraví „většímu počtu zvířat“, ani zde není uvedený znak 

definován. Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku u tohoto trestného činu zdůraznila, že 

potřebu této nové skutkové podstaty vyvolaly případy, kdy „… v důsledku zanedbání 

potřebné péče v některých případech celé skupiny zvířat chovaných k hospodářským 

účelům strádají“. Je tedy patrné, že tato nová skutková podstata se rovněž ve své 

základní podobě týká i jen jednoho zvířete, ve druhém odstavci má rovněž uvedený větší 

počet zvířat, jímž se zde míní především chovy hospodářských zvířat, chovné stanice, 

útulky zvířat, jakož i hromadné přepravy zvířat.  

 

 Z uvedeného srovnání stejného kvalifikačního znaku u obou skutkových podstat, 

které se však v objektivních a subjektivních znacích v základních skutkových podstatách 

liší, je vhodné, aby výklad pojmu „větší počet“ byl použitelný pro obě tyto skutkové 

podstaty, a tedy jednotný, neboť ze smyslu těchto ustanovení vyplývá, že v obou z nich 
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jde o zvlášť přitěžující okolnost, která má vyjádřit nejpřísnější postihnuté skutkové 

podstaty. Zákonodárce zde klade důraz na to, aby se jednalo o více zvířat, tj. např. celý 

chov nebo určitou větší skupinu zvířat. Z obsahu těchto zákonodárcem zamýšlených 

okolností pak lze dovodit, že množství dvou či tří zvířat, by nemělo pro naplnění této 

okolnosti představující nejpřísnější kvalifikační znak postačovat. 

 

 Jestliže i důvodová zpráva k trestnímu zákoníku u trestného činu podle § 302 

odst. 3 tr. zákoníku předpokládá zachování „relace k trestným činům proti životu a 

zdraví lidí“, lze uvést, že trestní zákoník v první hlavě zvláštní části upravující trestné 

činy proti životu a zdraví lidí obdobný kvalifikační znak „většího počtu“, nepoužívá, ale 

naopak jako zvlášť přitěžující okolnost stanoví znak „na dvou nebo více osobách“ 

[např. u § 140 odst. 3 písm. a), § 141 odst. 2 písm. a), § 145 odst. 2 písm. a), § 146a 

odst. 4 písm. a) atd.]. Z toho lze dovodit, že pokud by zákonodárce, měl i pro výklad 

pojmu „většího počtu zvířat“ na mysli množství dvou a více zvířat, použil by stejnou 

formulaci jako u trestných činů proti životu a zdraví lidí. S ohledem na to, že tohoto 

pojmu u trestného činu podle § 302 odst. 3 tr. zákoníku ani § 303 odst. 2 tr. zákoníku 

nepoužil, ale uvedl znak jiný, vyjádřil tím potřebu, aby se jednalo o více zvířat, než dvě 

či tři zvířata. 

 

 Nejvyšší soud s ohledem na všechny výše rozvedené úvahy dospěl k závěru, že 

minimálním počtem zvířat, který lze považovat za větší počet, je sedm zvířat (k tomu 

přiměřeně srov. rozhodnutí č. 39/1982 Sb. rozh. tr., podle něhož se u trestného činu 

obecného ohrožení podle § 272 tr. zákoníku pojmem „vydání lidí“ ve smyslu většího 

počtu rozumí nejméně sedm osob). 

 

 Vzhledem k tomu, že soudy prvního i druhého stupně z těchto hledisek předmětný 

znak tvořící zvlášť přitěžující okolnost neposuzovaly a pro jeho naplnění shledaly 

podstatně nižší počet zvířat, nemohlo napadené rozhodnutí odvolacího soudu obstát, i 

když je nutné předeslat, že oba soudy se uvedenou otázkou zabývaly a řešily ji 

způsobem, který byl s dosavadní výkladovou praxí konformní. Je však nutné u uvedené 

nové skutkové podstaty tento znak vymezit nově a šířeji, jak bylo shora vysvětleno a 

zdůrazněno." 
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 Ve srovnání s autoritativností právní věty coby kondenzátu tohoto rozhodnutí 

ovšem argumentace Nejvyššího soudu nevyznívá příliš přesvědčivě. Nejvyšší soud sice 

velmi podrobně vysvětlil, proč se nebude jednat o dvě nebo tři zvířata, čímž tedy 

fakticky potvrdil závěry nalézacího a odvolacího soud, které samy uvádějí, že „větší 

počet zvířat“ je více než tři zvířata. Při tomto vysvětlení mohl totiž dovolací soud užít 

myšlenkovou analogii k již existujícím normám obsaženým v trestním zákoníku. V 

případě čtyř, pěti či šesti zvířat, tedy u počtů (číslovek), které se ve vztahu k určení 

nějakého kvantitativního znaku v trestním zákoníku nevyskytují, však patrně nastala 

„bezradnost“.
27

  Propast v číselné řadě tak Nejvyšší soud překonal myšlenkovým 

skokem, při kterém rovnou „dospěl“ s odkazem na judikát R 39/1982 „k závěru, že 

minimálním počtem zvířat, který lze považovat za větší počet, je sedm zvířat“. Tento 

závěr působí o to rozpačitěji, je-li dán do souvislostí s „odůvodněním“ právní věty 

judikátu R 39/1982, v rámci něhož se soud spokojil s povšechným odkazem na nijak 

nespecifikovanou soudní praxi (podrobněji přechozí bod 2.2.4). 

 

 

Na hranici mezi trestným činem a přestupkem (2.3) 

 

Východiska (2.3.1) 

 

 Původním pramenem následujících kazuisticko-pozitivistických rozhodnutí jsou 

zhodnocení Nejvyššího soudu. Jedná se o usnesení Pléna Nejvyššího soudu ze dne 22. 

12. 1984, čj. Plsf 2/84, nazvané „Zhodnocení rozhodování vojenských soudů o trestných 

činech vojenských, v silniční dopravě a proti majetku v socialistickém vlastnictví a 

                                                           
27

  Přiměřeně srov.: „U těch, kdo se zabývají výkladem a používáním zákona, pozorujeme často dva krajní 

proudy. Jeden žádá, aby zákon dal již svými slovy řešení jakéholi případu, který se v praxi vyskytne, a 

chybí-li v zákoně takové řešení, nastává bezradnost. Druhý extrém představuje voluntarismus, 

projevující se snahou upravit právní poměr (...) podle vlastní přestavy co možná volným nalézáním 

práva, bez zřetele k jasným slovům zákona.“. (Eliáš, K. Jak funguje soukromé právo. In: Eliáš, K. a kol. 

Občanské právo pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 33 an.). 
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odpovídajících přečinech“
28

 a o usnesení Trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 29. 

6. 1984, čj. Tpjf 23/84, nazvané „Zhodnocení poznatků z rozhodování soudů o trestných 

činech spáchaných v silniční dopravě“.
29

  

 

 Interpetační závěry, obsažené v těchto zhodnoceních, jsou dnes mj. aplikovány u  

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 TrZ. Toho se 

dopustí ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem 

návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo 

zdraví lidí nebo způsobit značnou škodou na majetku. Za stav vylučující způsobilost, 

přivozený vlivem návykové látky, je při ovlivnění alkoholem při řízení motorového 

vozidla dle komentářů
30

 považovat takový stav, kdy hladina alkoholu v krvi řidiče 

dosáhne nejméně 1,00 g/kg, tj. jedno promile.
31

  

 

 Závěry o dosažení hranice jednoho promile alkoholu v řidičově krvi coby stavu 

vylučují jeho způsobilost, pocházející ze shora specifikovaných zhodnocení, byly 

následně „přetaveny“ v judikát, jehož právní věta je nadále užívána namísto těchto 

parcelátů a z něhož uvedené komentáře vycházejí. Jedná se o  usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 5 Tdo 874/2007, publikované ve Sbírce NS z r. 2008 

pod č. 26 (dále jen „R 26/2008“). 

  

 Jeho právní věta zní takto: "Jestliže je u řidiče motorového vozidla zjištěno, že v 

době jízdy měl nejméně jedno promile alkoholu v krvi, pak je v důsledku toho vždy 

vyloučena jeho způsobilost řídit motorové vozidlo. Závěr o naplnění zákonných znaků 

                                                           
28

 Publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČSR z r. 1985 pod č. 12. 

29
 Publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČSR z r. 1984 pod č. 36. 

30
  Srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 2549, či Vantuch, P. 

Trestní zákoník s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2011, s. 991. 

31
  Při řízení motorového vozidla pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu je v rozhodovací praxi 

aplikováno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, publikované ve 

Sbírce NS z r. 2011 pod č. 23.   
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trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák.
32

 je možný 

též tehdy, je-li v konkrétním případě zjištěno, že i menší množství alkoholu v krvi řidiče 

blížící se hranici jednoho promile vylučovalo jeho způsobilost řídit motorové vozidlo 

(srov. č. 12/1985 Sb. rozh. tr., s. 141). V takových případech mohou být důkazem o míře 

ovlivnění řidiče alkoholem a o vyloučení jeho způsobilosti řídit motorové vozidlo např. 

svědecké výpovědi spolujezdců, zasahujících policistů a lékařů, kteří prováděli klinické 

vyšetření, jakož i svědecké výpovědi jiných osob o chování řidiče, eventuálně o jeho 

způsobu jízdy."  

 

 Nejvyšší soud v této právní větě fakticky rozlišil z hlediska dokazování dvě 

stádia stavu vylučujícího způsobilost při ovlivnění alkoholem: 

 

a) u řidiče motorového vozidla je zjištěno, že v době jízdy měl nejméně jedno 

promile alkoholu v krvi.
33

 Pak je v důsledku toho vždy vyloučena jeho 

způsobilost motorového vozidlo řídit a další dokazování, které směřuje k 

prokázání, že se nacházel v stavu vylučujícím způsobilost, již není třeba (srov. a 

contrario druhou větu právní věty). 

b) zjištěné množství alkoholu v krvi řidiče je menší než jedno promile, ale blíží se 

k této hranici.
34

 Pak je třeba stav vylučující způsobilost prokazovat dalšími 

důkazy.  

                                                           
32

  Judikát je přirozeně aplikovatelný i na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 

1 TrZ. 

33
  Kuriózně v této souvislosti působí dávno překonané rozhodnutí NS ČSSR ze dne 27. 7. 1956, sp. zn. 2 

Tz 146/56, publikované ve Sbírce NS z r. 1956 pod č. 72, s. 169 an., ve kterém se uvádí, že „[p]odĺa 

doterajšieho stavu vedy a praxe má sa za to, že vodiči, ktorí majú v krvi 1,5 promile alkoholu, sú vždy 

úplne nespôsobili k riadeniu motorových vozidel, pri 1 promile sú neschopní asi z dvoch tretin (…)“. 

Judikatorní posun k hranici jednoho promile patrně ovšem nijak nesouvisí s nižší alkoholovou 

tolerancí pozdějších řidičů, nýbrž s vědecko-technickým vývojem analýzy krve, jakož i se složitostí 

ovládání dopravních prostředků a hustotou dopravního provozu. 

34
  Nejvyšší soud k tomu v textu rozhodnutí, které právní věta uvozuje, uvádí, že toto menší množství 

alkoholu v krvi nesmí být "nižší než 0,8 promile". Nevysvětluje ovšem, jak k této minimální spodní 

hranici došel. Ale protože se tento údaj objevuje i ve zmiňovaném zhodnocení Trestního kolegia NS 

ČSSR čj. Tpjf 23/84 („Jen ojediněle byli (...) odsouzení řidiči při zjištění menšího množství alkoholu v 

krvi, nejméně to bylo 0,8 promile.“), dá se předpokládat, že čerpal z něj. 
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Příklady (2.3.2) 

 

 Tak např. usnesením ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 8 Tdo 586/2010, rozhodoval 

Nejvyšší soud o dovolání obviněného D. T., kterým byl uznán vinným spácháním 

trestného činu činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 201 odst. 1, odst. 2 písm. 

c) tr. zák. Dopustil se ho tím, že dne 4. 7. 2008 v době kolem 04.45 hod řídil v jedné 

karvinské obci po předchozím požití alkoholických nápojů, když v krvi měl nejméně 

1,06 g/kg alkoholu, osobní vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, a při průjezdu pravotočivou 

zatáčkou vlivem vysoké rychlosti nezvládl na mokrém povrchu vozovky řízení vozidla, 

vyjel do jízdního pruhu pro opačný směr jízdy a levou přední částí jím řízeného vozidla 

narazil do levé přední a levé boční části vozidla protijedoucího, a způsobil tak na obou 

vozidlech škodu nejméně 400.000,-- Kč.  

 

 V dovolání obviněný nejprve napadl odborné vyjádření, které označil na 

nepřezkoumatelné, a dále uvedl, že podle něj „soudy na hodnocení materiální stránky 

(trestného činu, pozn. V. H.) zcela rezignovaly, neuvedly, jakými úvahami se v tomto 

ohledu řídily a jaké závěry vyvodily“, přičemž „měl-li mít podle soudů v krvi nejméně 

1,06 g/kg alkoholu (…), potom se tato hodnota blíží hranici 1,00 g/kg tvořící hranici 

mezi trestným činem a přestupkem (zvýraznil V. H.).“ Je tak podle něj třeba, aby 

kvantifikované množství alkoholu v krvi, které se blíží hraniční hodnotě pro posouzení, 

zda jde o trestný čin, bylo vzato v úvahu i při posouzení materiální stránky, a to jak ve 

vztahu k základní skutkové podstatě, tak i okolnosti podmiňující použití vyšší trestní 

sazby dle § 88 tr. zák.  

 

 Nejvyšší soud dovolání obviněného dle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu zamítl 

jako zjevně neopodstatněné. Obviněnému dal částečně za pravdu, pokud jde o 

nepřezkoumatelnost odborného vyjádření, jímž byl později zjištěný obsah alkoholu v 

krvi (0,94 g/kg v 05.28 hod dechovou zkouškou, 0,83 g/kg v 06.40 hod odběrem krve) 

propočítáván zpětně k času spáchání skutku, ale nepovažoval s ohledem na judikát R 

26/2008 za podstatné, zda odborné vyjádření obsahovalo všechna potřebná výchozí 

fakta, neboť nejde nejde o důkaz jediný a hlavní. Došel k závěru, že „[a]čkoliv ani z 
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jedním z těchto měření nebyla zjištěna hodnota přesahující 1,00 g/kg alkoholu, nelze 

přece přehlédnout způsob jízdy obviněného, který byl příčinou nikoliv nevýznamné 

dopravní nehody, jeho chování při dopravní nehodě i po ní coby okolnosti zřetelně 

dokládající, že obviněný nebyl schopen správných a včasných vjemů a pohotových 

reakcí. Ku podpoře závěru, že předchozí požívání alkoholu znamenalo snížení jeho 

řidičských schopností natolik, že nebyl schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, 

nabízejí významná zjištění především protokol o nehodě v silničním provozu s plánkem 

místa dopravní nehody a fotodokumentací a výpověď svědka A. H. (řidiče 

protijedoucího vozidla, pozn. V. H.), podle kterého obviněný vystupoval zmateně a 

přiznal se k požívání alkoholu“. 

 

 O kazuisticko-pozitivistickém přístupu k interpretačním závěrům (právní větě) 

judikátu R 26/2008, tentokrát ovšem ze strany prvoinstančního okresního soudu, svědčí 

i další příklad, pocházející z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. 8 

Tdo 421/2011. Obviněný V. N. dne 15. 8. 2009 v 01.30 hod, poté, co předtím v hospodě 

v obci H. S. a v restauraci U K. v obci M. V. požíval alkoholické nápoje, řídil po 

pozemní komunikaci za kostelem motorové vozidlo tov. zn. Ford Tranzit, přičemž 

hlídkou Policie České republiky při silniční kontrole u něho bylo orientační dechovou 

zkouškou detekční trubičkou Altest zjištěno požití alkoholu před jízdou, následně u 

něho byly provedeny dechové zkoušky na přítomnost alkoholu přístrojem Dräger, a to v 

01.59 hod se zjištěnou hodnotou 0,95 promile alkoholu v dechu, v 02.04 hod se 

zjištěnou hodnotou 1,68 promile alkoholu v dechu a v 02.11 hod se zjištěnou hodnotou 

1,92 promile alkoholu v dechu. 

 

 Okresní soud v Mělníku nejprve věc posoudil jako přestupek a usnesením dle § 

222 odst. 2 tr. řádu ze dne 15. 2. 2010, sp. zn. 3T 262/2009, ji postoupil městskému 

úřadu. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 10 To 156/2010, toto 

rozhodnutí ke stížnosti státního zástupce dle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu zrušil. 

Okresní soud v Mělníku pak rozsudkem ze dne 1. 10. 2010 obviněného V. N. uznal 

vinným  trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 201 odst. 1 tr. zák. a 

odsoudil jej k trestu odnětí svobody na tři měsíce s podmíněným odkladem na jeden rok 

se současným uložením trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech 
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motorových vozidel na dobu dvaceti měsíců. V odůvodnění rozsudku uvedl, že „ačkoliv 

byla u obviněného při provedené silniční kontrole naměřena hodnota pod hranicí jedné 

promile alkoholu v krvi, tedy pod obecně uznávanou hranicí rozhodnou pro odlišení 

trestného činu od přestupku téže povahy, přičemž podle znaleckého posudku nelze zjistit 

přesnou hodnotu koncentrace ethanolu v krvi obviněného v době kontroly, nelze brát 

tuto hranici za absolutní. Naměřená hodnota těsně se blížící této hranici a následná dvě 

měření provedená dechovým analyzátorem s nepatrným časovým odstupem ukázala 

hladinu výrazně převýšující jedno promile, což i podle znaleckého posudku odpovídá 

požití destilátů před jízdou. Zřetelné projevy opilosti pak vyplynuly z výpovědi 

zasahujících policistů“.   

 

 Odvolací soud se pak s těmito závěry ztotožnil a k naměřeným hodnotám dodal, 

že „pouze onen jeden nižší výsledek dechové zkoušky by snad mohl být důvodem k 

určitým pochybnostem o vyšší míře ovlivnění alkoholem, avšak i ten byl těsně u 

rozhodné hranice jednoho promile“ a vzhledem k minimálnímu časovému odstupu od 

dalších dvou zkoušek vykazujících podstatně vyšší hladinu alkoholu usoudil, že tato 

nebyla první zkouška nebyla provedená správně.  

 

 Nejvyšší soud ovšem dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu obě rozhodnutí zrušil a 

Okresnímu soudu v Mělníku přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a 

rozhodl. Pochybnosti podle něj nejsou o tom, zda obviněný v inkriminované době řídil 

motorové vozidlo a zda předtím požil alkoholické nápoje. Spornou otázkou je, zda míra 

ovlivnění alkoholem zakládala stav vylučující způsobilost obviněného k výkonu této 

činnosti, a to právě v 01:30 hod dne 15. 8. 2009, kdy vozidlo řídil a byl kontrolován 

policejní hlídkou. To v dalším textu odůvodnění rozvedl a dodal, že spolehlivě bylo 

zjištěno, že obviněný před jízdou alkohol požil, z jeho dechu byl alkohol cítit a on sám 

to ostatně přiznal. Charakteristika chování obviněného podaná svědky však bez dalšího 

nesvědčí o „zřetelných projevech opilosti“, jak uvádí soud prvního stupně. Dovozuje-li 

soud prvního stupně tento závěr z údajů o tom, že obviněný byl vrávoravý, že se trošku 

přidržoval vozidla, bude nutno je konfrontovat s lékařskou zprávou MUDr. T. K., 

ošetřujícího lékaře obviněného, podle níž je obviněný dlouhodobě léčen pro 

ischemickou chorobu srdeční a vzhledem k těžkým otokům dolních končetin má také 
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problémy s chůzí. Přeslechnout bude třeba i zakročující policisty a je ke zvážení, zda 

nepřibrat znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, který by podle zjištění o 

množství a době požitého alkoholu, jednání obviněného, maje přitom na zřeteli povahu 

a projevy jeho onemocnění, posoudil a určil, zda a jak bylo dosud zjištěné množství 

alkoholu nedosahující hranice 1,00 g/kg v krvi obviněného způsobilé ovlivnit 

způsobilost obviněného řídit motorové vozidlo dne 15. 8. 2009 v 01.30 hod za 

podmínek, jež byly v projednávané věci objasněny. 

  

 Zmínit v této souvislosti lze i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2011, sp. 

zn. 7 Tdo 1098/2011, dle kterého skutkové zjištění soudu o tom, že pachatel řídil osobní 

motorové vozidlo v podnapilém stavu s odkazem na následné zjištění hladiny alkoholu 

v krvi převyšující jednoho promile nic nevypovídá o stupni jeho ovlivnění alkoholem v 

době jízdy. Proto je třeba též zjistit (např. na podkladě znaleckého posudku z oboru 

zdravotnictví, odvětví toxikologie), zda s ohledem na výsledky opakované dechové 

zkoušky, a exaktního výsledku plynové chromatografie, které svědčily o možné 

stoupající hladině alkoholu v krvi pachatele po činu, byl nezpůsobilý k řízení 

motorového vozidla i v době spáchání činu. 

 

 O tom, že hranice jednoho promile je již v rozhodovací praxi pevně zakořeněna, 

ostatně referuje ve svém článku J. Zůbek: „Pojem „stav vylučující způsobilost“ je kromě 

výše uvedených právních předpisů také zakomponován v trestním zákoně, kde tvoří znak 

objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu podle ustanovení § 201 (ohrožení 

pod vlivem návykové látky). V praxi, zejména v interpretačních závěrech soudů 

(podobně i správních orgánů), se dosud za takový stav považovalo, jestliže hladina 

alkoholu v krvi řidiče dosáhla nejméně jednoho promile. V konkrétním případě mohla 

být požadovaná hodnota nižší. V judikatuře soudů je možné se setkat již s množstvím 0,8 

promile alkoholu v krvi, při kterém soud u řidiče dovodil stav vylučující způsobilost k 

řízení motorového vozidla. Zřejmě právě tyto závěry konkrétních aktů aplikace práva 

soudů pak ředitel dopravní policie Zdeněk Bambas na tiskové konferenci „zobecnil“, 

když uvedl, že policisté budou zahajovat trestní stíhání pro trestný čin ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 trestního zákona vždy, pokud hranice 

alkoholu v krvi u řidiče motorového vozidla dosáhne 0,8 promile. Tento názor však 
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nenašel podporu u nadřízených orgánů činných v trestním řízení. Ty neshledaly žádný 

důvod pro opuštění dosavadní praxe, podle níž se za nezpůsobilého považuje řidič 

nejméně s jedním promile alkoholu v krvi."
35

  

 

Pravidlo násobku u drogových trestných činů (2.4) 

 

Úvod oddílu (2.4.1) 

 

 Náznaků kazuistického pozitivismu si lze povšimnout i při určování 

kvantitativního obsahu množstevních znaků u drogových trestný činů. Zatímco trestní 

zákon 1961 ve znění zákona č. 175/1990 Sb. rozlišoval pouze množství větší než malé
36

 

a větší rozsah,
37

 trestní zákoník 2009 rozlišuje větší rozsah,
38

 značný rozsah
39

 a velký 

rozsah.
40

 Rozhodovací praxe posledních let se tak snažila najít jednotný převodový 

mechanismus, který by dostatečně odrazil kvantitativní rozdíly mezi jednotlivými znaky 

a byl aplikovatelný u všech druhů omamných a psychotropních látek, jedů a rostlin 

(obsahujících omamnou a psychotropní látku). 

 

Hledání koeficientů (2.4.2) 

 

 Základem pro tento převodový mechanismus se stal vzájemný poměr mezi 

znaky množství větší než malé a větší rozsah, jak byl uveden u jednotlivých látek v 

Pokynu obecné povahy č. 6/2000, vydaném nejvyšší státní zástupkyní podle zák. č. 

                                                           
35

  Zůbek, J. Postih jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky podle přestupkové zákona. 

Bulletin advokacie, roč. 2008, č. 3, s. 34 an., na s. 35. 

36
  § 187a odst. 1 tr. zák. 

37
   § 187 odst. 2 písm. a)  tr. zák., § 187a odst. 2 tr. zák. a § 188 odst. 2 písm. a) tr. zák. 

38
   § 283 odst. 2 písm. d), resp. odst. 3 písm. d) TrZ, § 284 odst. 3 TrZ, § 285 odst. 3 TrZ a § 286 odst. 2 

písm. c) TrZ. 

39
  § 283 odst. 2 písm. c) TrZ, § 284 odst. 4 TrZ, § 285 odst. 4 TrZ a § 286 odst. 2 písm. b) TrZ. 

40
  § 283 odst. 3 písm. c) TrZ. 
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283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, tj. k usměrnění a 

sjednocení postupu státních zástupců.
41

  

 

 Tak např. podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2000, sp. zn. 4 Tz 

142/2000, je s ohledem na tento pokyn (kterým je „však nutno provést důkaz, neboť se 

nejedná o obecně závazný právní předpis“) za množství větší než malé dle § 187a odst. 

1 tr. zák. považovat 0,5 g přechovávaného metamfetaminu (pervitinu) a větším 

rozsahem ve smyslu § 187a odst. 2 tr. zák. pak 10 g přechovávaného pervitinu. 

Kvantitativní vztah mezi oběma znaky je tedy u pervitinu vyjádřen prostřednictvím 

dvacetinásobku.
42

  

 

 Jak již bylo uvedeno výše, s přijetím nového trestního zákoníku z roku 2009 

byla rozšířena kvantitativní škála drogových trestných činů o pojmy značný rozsah a 

velký rozsah. Současně došlo na základě zmocnění ustanovením § 289 odst. 2 a 3 TrZ ke 

kodifikaci většího než malého množství nařízením vlády č. 455/2009 Sb.
43

 a č. 

467/2009 Sb.
44

 

 

 S těmito změnami se vypořádává např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 

2011, sp. zn. 7 Tdo 12/2011: „Trestní zákon účinný do 31. 12. 2009 (…) nestanovil 

žádné minimální množství drogy ani žádný minimální rozsah spáchání v rámci znaků 

srovnatelného základního drogového trestného činu podle § 187 odst. 1 tr. zák. Spáchání 

„ve větším rozsahu“ bylo okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby jen podle § 

187 odst. 2 písm. a) tr. zák. bez ohledu na to, vůči jakým osobám byl čin spáchán. (…) 

                                                           
41

  Tento pokyn byl dvakrát novelizován (pokynem č. 13/2001 a 7/2005) a posléze zrušen a nahrazen 

pokynem č. 2/2006.  

42
  K tomu dále viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2003, sp. zn. 7 Tdo 1354/2003, či 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 5 Tdo 280/2005, publikované ve Sbírce NS v r. 

2006 pod č. 1. 

43
  (…), kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny 

a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve 

smyslu trestního zákoníku. 

44
  (…)  kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než 

malé omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. 
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Výraznější diferenciace okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby, jak ji stanoví 

trestní zákoník účinný od 1. 1. 2010, rozhodně není důvodem pro to, aby se nějak 

zásadně měnil výklad pojmu „ve větším rozsahu“, tj. výklad pojmu, jehož v souvislosti s 

vymezením rozsahu spáchání trestného činu používají oba kodexy. Tento závěr je 

evidentně podporován i tím, že pokud bylo ve vztahu k jednotlivým typům drog 

nařízením vlády č. 467/2009 Sb. stanoveno, co je „množství větší než malé“, nedošlo k 

žádným podstatným změnám oproti dosavadnímu výkladu, na kterém se soudní praxe 

ustálila tak, že soudy akceptovaly postup státních zástupců usměrněný (...) pokyny 

obecné povahy vydanými nejvyšší státní zástupkyní. Došlo sice k drobnějším odchylkám, 

ale ty vyznívají konkrétně u pervitinu tak, že pokud jde o účinnou látku, je v citovaném 

nařízení vlády oproti dosavadní soudní praxi (0,5 gramu) stanovena nepatrně zvýšená 

hodnota vymezující „množství větší než malé“ (0,6 gramu). Za účinnosti nového 

trestního zákoníku jde tedy o to, aby byly vyloženy nově zavedené pojmy, které se týkají 

vymezení rozsahu spáchání trestného činu (...) Kvantifikace rozsahu drogového 

trestného činu, jak je vymezena znaky „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ a 

„ve velkém rozsahu“, musí vyjadřovat takové odstupňování, které rovnoměrně a plynule 

postihuj celou škálu typicky se vyskytujících případů. Přitom jednotlivé znaky 

vyjadřující rozsah spáchání trestného činu musí mít ve vzájemné relaci přiměřený a 

zároveň dostatečně citelný odstup, tak aby tím byla vyjádřena typově rozdílná míra, v 

níž je dotčen chráněný zájem. Nejvyšší soud považuje za logické, aby určitým 

východiskem naznačeného odstupňování byl vzájemný poměr pojmů „množství větší než 

malé“ a „ve větším rozsahu“, protože při výkladu těchto pojmů se soudní praxe ustálila 

již v rámci výkladu trestního zákona účinného do 31. 12. 2009. Aplikují-li se tyto zásady 

na posuzovaný případ, v němž jde o posouzení otázky, zda je či není spáchání činu „ve 

značném rozsahu“ nelegální nakládání s množstvím 89 gramů metamfetaminu 

(pervitinu), pak je namístě závěr, že nejde o značný rozsah. Jestliže u metamfetaminu 

bylo „množství větší než malé“ vázáno na přítomnost alespoň 0,5 gramu látky 

metamfetamin - base, což reprezentovalo asi 10 dávek po 50 miligramech, a „větší 

rozsah“ byl podmíněn přítomností alespoň 10 gramů látky metamfetamin - base, což 

reprezentovalo asi 200 dávek po 50 miligramech, je zřejmé, že u této drogy „větší 

rozsah“ byl v podstatě dvacetinásobkem „množství většího než malého“. Za přiměřené 

vyjádření rozdílu mezi spácháním činu „ve větším rozsahu“ a spácháním činu „ve 
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značném rozsahu“ Nejvyšší soud pokládá takový vztah, při kterém „značný rozsah“ je 

alespoň dvacetinásobkem „většího rozsahu“, neboť tím je do poměru mezi uvedenými 

pojmy přenesen stávající poměr mezi pojmy „množství větší než malé“ a „větší rozsah“ 

a zároveň je plynule, s odpovídajícím odstupem a dostatečně diferencovaně vystižena 

gradace jednotlivých znaků vymezujíccíh rozsah spáchání." 

 

 Tento interpreteční závěr, který byl vyjádřen formou (neoficiální) právní věty v 

právním informačním systému ASPI spol. Wolters Kluwer, a. s.,
45

 byl pak východiskem 

pro další rozhodnutí (k pervitinu srov. např. o usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 

2010, sp. zn. 7 Tdo 1337/2010, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 

7 Tdo 292/2012; ke kokainu, kde se rovněž uplatnilo pravidlo dvacetinásobku, pak např. 

usnesení Nejvyšší soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. 3 Tdo 544/2011, nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 6 Tdo 572/2012). U heroinu se pak na 

základě téhož převodního mechanismu uplatňovalo pravidlo desetinásobku (viz např. 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 6 Tdo 1411/2011, dle kterého „lze 

mít v případě uvedené drogy za přiměřené vyjádření rozdílu mezi spácháním činu „ve 

větším rozsahu“ a spácháním činu „ve značném rozsahu“ takové odstupňování, při 

kterém „značný rozsah“ je zhruba desetinásobkem „většího rozsahu“).  

 

 Takto stanovený převodní mechanismus ovšem nebyl v praxi uplatňován vždy. 

Praxe jej někdy uplatňovala i u marihuany,
46

 kde činil pětadvacetinásobek, jindy se 

ovšem i u této drogy dávalo přednost desetinásobku,
47

 spíše solitérně se pak objevilo i  

                                                           
45

  Právní věta je formulována takto: „Přiměřeným vyjádřením rozdílu mezi spácháním činu „ve větším 

rozsahu“ a spácháním činu „ve značném rozsahu“ je takový vztah, při kterém „značný rozsah“ je 

alespoň dvacetinásobkem „většího rozsahu“, neboť tím je do poměru mezi uvedenými pojmy 

promítnut poměr mezi pojmy „množství větší než malé“ a „větší rozsah“ ve smyslu trestněprávní 

úpravy účinné do 31. 12. 2009 a zároveň je tím dostatečně vystižena gradace jednotlivých znaků 

vymezujících rozsah spáchání činu.“ (č. JUD200833CZ). 

46
  Tedy rostliny konopí (Cannabis sp.), obsahující více než 0,3 látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z 

celkové hmotnosti rostliny, viz nařízení č. 455/2009 Sb. 

47
  K tomu podrobně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 7 Tdo 880/2012. 
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obecné pravidlo pětinásobku.
48

  Na interpretační problémy bylo posléze upozorňováno i 

v odborných časopisech.
49

  

 

Sjednocení judikatury (2.4.4) 

 

 Usnesením ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 5 Tdo 3/2012, postoupil senát Nejvyššího 

soudu 5 Tdo dle § 20 odst. 1 SSZ věc obviněného T. D. H. k rozhodnutí velkému senátu 

trestního kolegia Nejvyššího soudu.  Obviněný T. D. H. byl odsouzen k šesti létům 

odnětí svobody za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) TrZ, 

kterého se (zestručněno) dopustil tím, že převzal a následně bez povolení převážel 6 

903,7 gramu sušiny rostliny konopí (marihuany) s obsahem 1 264,95 gramů účinné 

látky delta-9-tetrahydrocannabinol (dále jen "THC").   

 

 Senát 5 Tdo, který se, jak lze alespoň usuzovat ze všech dosud zmíněných 

rozhodnutí, ve věcech drogových deliktů do té doby neangažoval, se po velmi 

podrobném shrnutí dosavadní výkladových pravidel při určování množství omamné a 

psychotropní, která považoval za nesprávná, hodlal od dosud aplikovaného způsobu 

výpočtu množství látek u jednotlivých kvalifikačních znaků drogových deliktů dle 

trestního zákoníku 2009 odklonit. Praxe pod senátu 5 Tdo „v podstatě přejala 

kvantitativní rozlišení dvou hranic pro množství látky“ podle znaků u drogových deliktů 

dle trestního zákona 1961, „přičemž vyšší z nich stanovila násobkem dolní hranice u 

jednotlivých druhů omamných a psychotropních látek“, jak vyplývají z pokynu nejvyšší 

státní zástupkyně (k pokynu viz výše). Pokud by byl tento poměr zachován i u konopí, 

mělo by se jednat o pětadvacetinásobek, takže by se k naplnění znaku velký rozsah 

požadovalo 23,4375 kg účinné látky THC ve více jak 234,375 kg sušiny. Senát 5 Tdo 

                                                           
48

  To bylo použito u pervitinu v rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 6 To 

645/2009, jak je o tom pojednáno v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 8 Tdo 

463/2010, publikovaném ve Sbírce NS z r. 2011 pod č. 12. 

49
  Viz např. komentář F. Púryho k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 6 Tdo 42/2001, 

In: Trestněprávní revue, roč. 2011, č. 7, s. 209 an.  
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dodává, že "[t]ento exponenciální nárůst hodnot jednotlivých stupňů rozsahu 

vymezeného kvalifikačními znaky trestného činu podle § 283 tr. zákoníku při 

dosavadním způsobu výpočtu množství omamné či psychotropní látky neodpovídá 

typicky se vyskytujícím případům posuzovaným v soudní praxi. Předpokládá totiž 

natolik extrémní množství, jež ani nejsou pachateli tohoto trestného činu realizovatelná 

ve společenských podmínkách nejen na území České republiky. I v evropském měřítku by 

se jednalo o zcela výjimečné případy. Jen těžko si lze např. představit samotné 

nakládání s více jak 234 kilogramy (velký rozsah) marihuany či hašiše, neboť se jedná o 

tak velký objem sušiny, že samotná manipulace s ním by musela přinášet obrovské 

potíže. Proto i z těchto důvodů není možné podle názoru senátu 5 Tdo navázat na 

princip určování hraničních hodnot násobky jednotlivých druhů omamných a 

psychotropních látek užívaný za účinnosti předcházející právní úpravy, neboť zjevně by 

byl takový výklad proti smyslu definice tohoto trestného činu v trestním zákoníku, jehož 

záměrem s jistotou nebylo zmírnění postihu pachatelů této již dlouhodobě vysoce 

společensky škodlivé trestné činnosti. Pokud bylo za účinnosti předcházející právní 

úpravy, která obsahovala pouze dva typy rozsahů, pro výpočet „většího rozsahu“ účinné 

látky THC použito pravidlo dvacetipětinásobku „množství většího než malého“, lze 

předpokládat, že tak vysoká hodnota byla zvolena zejména proto, že násobené 

„množství větší než malé“ bylo zcela nepatrné, a proto k dosažení dostatečného odstupu 

bylo nutné zvolit mnohonásobek této hodnoty. Navíc při vymezení pouze dvou hranic 

množství zakázané látky bylo pro praxi vhodné ponechat větší prostor mezi nimi tak, aby 

bylo možné využít většího rozpětí k postihu mnohdy velice rozdílných rozsahů této 

trestné činnosti. Pokud však tento násobek zůstává stejný i při vyšších číslech, kde se 

nejedná o hodnoty nepatrné, vznikají tak nepřijatelné odstupy mezi jednotlivými typy 

rozsahů, obzvlášť mezi „značným rozsahem“ uskutečněným při necelém 1 kg účinné 

látky THC, což představuje při obvyklém obsahu účinné látky přes 9 kg sušiny, a 

„velkým rozsahem“, který by tak vyžadoval nakládání s více jak 23 kg této účinné látky, 

a tedy 234 kg sušiny." 

  

 Podle senátu 5 Tdo se nabízí „srovnání se způsobem, jaký nová právní úprava 

zvolila při určování hranic škody v § 138 odst. 1 tr. zákoníku, když jednotlivé kategorie 

škod činí pětinásobky (škoda nikoli nepatrná 5.000 Kč a škoda nikoli malá 25.000 Kč), 
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resp. desetinásobky mezi škodou nikoli nepatrnou a větší škodou (50.000 Kč), značnou 

škodou (500.000 Kč) a škodou velkého rozsahu (5.000.000 Kč). Shodnými částkami 

určil trestní zákoník i výši prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození 

životního prostředí, hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty (srov. § 138 odst. 2 tr. 

zákoníku). Při tomto způsobu vymezení hranic mezi rozsahy definovanými v § 283 tr. 

zákoníku by v případě desetinásobku musel pachatel nakládat se 150 g sušiny a 15 g 

účinné látky THC a znak velkého rozsahu by byl naplněn při množství 15.000 g drogy a 

1.500 g účinné látky. V posuzované trestní věci obviněného T. D. H. bylo předmětem 

nakládání celkem 6.9 kg sušiny konopí vysoké kvality s obsahem 9,5 násobku účinné 

látky THC. Senát 5 Tdo (...) dospěl k závěru, že při dosavadním hodnocení otázky 

množství zakázané látky nepřistupovaly ostatní senáty Nejvyššího soudu naprosto 

jednotně, i když obecně uznávaly způsob stanovení hranic mezi rozsahy shodně s 

předcházejícím právní úpravou. Takový přístup však senát 5 Tdo považuje za nesprávný 

již s ohledem na zásadní rozdíly vymezující jak jednotlivé pojmy, tak i nejnižší hranici 

nutnou pro trestní odpovědnost pachatele nakládajícího s omamnou a psychotropní 

látkou. Samotná otázka určení kvantitativního ukazatele má zásadní význam pro hmotně 

právní posouzení nejen žalovaného jednání, ale i při aplikaci ustanovení § 283 tr. 

zákoníku vůbec.“ 

 

 Velký senát trestního kolegia se prostřednictvím svého usnesením ze dne 27. 2. 

2013, sp. zn. 15 Tdo 1003/2012, s názorem senátu 5 Tdo ztotožnil. „Pokud jde o 

násobek „množství většího než malého“, od něhož je třeba odvíjet vymezení „většího 

rozsahu“, „značného rozsahu“ a „velkého rozsahu“ spáchání trestného činu ve smyslu 

§ 283 odst. 2 písm. c), d), odst. 3 písm. c), d) tr. zákoníku, Nejvyšší soud považuje 

desetinásobek za přiměřený k vyjádření rozdílu mezi uvedenými pojmy, aby tím byla 

plynule, s odpovídajícím odstupem a dostatečně diferencovaně vystižena gradace těchto 

znaků charakterizujících rozsah spáchání činu, a tím i jeho závažnost."  

 

Závěr oddílu (2.4.5)  

 

 Domníváme se, že se posledně citovaný parcelát  odůvodnění stane při publikaci 

usnesení ve Sbírce NS právní větou. Je otázkou, jak ji soudy nižších instancí pojmou, a 
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zda se v případech, kdy množství drogy bude stát na pomezí mezi dvěma 

kvantitativními znaky, stane pramenem kazuisticko-pozitivistických rozhodnutí. 

Některá předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu sice zdůrazňují, že množství drogy je 

pouze jedním z kritérií, které je třeba při rozhodování o subsumpci jednání pachatele 

pod některý z uvedených kvantitativních znaků zohlednit (např. již zmíněný judikát R 

1/2006
50

), další jsou ovšem toho názoru, že "výklad, který by upozadil zjištění o 

množství a kvalitě drogy, s níž pachatel neoprávněně nakládal, a který by naplněnost 

kvalifikačních znaků jednotlivých typů rozsahů spáchání činu podmínil vždy i zjištěním o 

vyšším stupni naplněnosti znaků jiných, tj. těch, které tvoří tzv. složku kvalitativní, by ve 

své podstatě kolidoval s koncepcí trestního zákoníku, který je vybudován na tzv. 

formálním pojetí trestného činu".
51

  Protože judikát R 1/2006 časově spadá do účinnosti 

trestního zákona 1961, ve kterém byl trestný čin pojat z materiálně-formálního 

hlediska,
52

 lze patrně souhlasit s naposledy citovaným závěrem. A to i s ohledem na 

další faktory, jako je např. v praxi často problematické a časově náročné prokazování 

ostatních („kvalitativních“) znaků. 

 

Kazuistický pozitivismus a dekontextualizace právní věty (2.5) 

 

 Od kazuistického pozitivismu je třeba odlišovat případ, kdy dochází k vytržení 

právní věty z kontextu celého rozhodnutí. Z. Kühn zde hovoří o dekontextualizaci 

právní věty, tj.  o jejím "vytržení z vlastního příběhu", což "vede k tomu, že pozdější 

soudce zahrne pod normu obsaženou v právní větě též případy, které by bylo záhodno 

řešit jinak."
53

 Kazuistickému pozitivismu (jehož pramenem je právní věta) a tzv. 

dekontextualizaci právní věty
54

 je společné, že v obou případech dochází k odizolování 

                                                           
50

  Tj. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 5 Tdo 280/2005. 

51
  Již rovněž zmíněné usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 6 Tdo 572/2012. 

52
  Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád. 22. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 8. 

53
  Kühn, Z. Argumentace a citace judikatury soudem a advokátem, kapitola z dosud nepublikovaného 2. 

vyd. práce Judikatura a právní argumentace, s. 13 rukopisu, citováno se svolením autora. 

54
  Stejně tak by bylo možno s ohledem na shora „rozšířenou“ definici kazuistického pozitivismu (viz bod 

1.1 této práce) přiměřeně hovořit o dekontextualizaci předchozího interpretačního závěru. 
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konkrétního textového parcelátu od zbytku (východisek) rozhodnutí; kazuistický 

pozitivismus má však „přidanou hodnotu“ v podobě faktického užití takto 

odizolovaného parcelátu  jako právní normy.  

 

 Demonstrujme si oba problémy na příkladu právní věty judikátu R 37/1993: 

"Drátěný plot o výšce 185 cm uzavírající určitý prostor je jistící překážkou ve smyslu § 

89 odst. 17 tr. zák.
55

 Pachatel, který takovou jistící překážku překoná přelezením, tedy s 

použitím vlastní fyzické síly a vnikne tak do uzavřeného prostoru, se dopouští vloupání 

ve smyslu uvedeného ustanovení."
56

 Takto dekontextualizovaná právní věta budí dojem, 

že jejím hlavním sdělením je finální kvantitativní stanovení výšky překážky (zde plotu), 

od jejíhož překonání se jedná o vloupání. Pokud by pak byla v konkrétním případě, ve 

kterém např. pachatel ceteris paribus přelezl plot vysoký 160 cm, užita k závěru, že se 

vzhledem k výšce plotu nejedná o trestný čin, ale pouze o korespondující přestupek, 

jednalo by se o kazuistický pozitivismus.
57

 Rozhodnutí ovšem primárně řeší otázku, zda 

je třeba pod pojem překonání překážky s použitím síly zahrnout pouze násilné působení 

na překážku nebo i vyvinutí zvýšené fyzické námahy. 

 

Závěr kapitoly (2.6) 

 

Pokud jde o výše uvedené příklady, jednalo se vesměs o případy z rozhodovací 

praxe (senátů) Nejvyššího soudu České republiky, jehož judikatura je narozdíl od 

rozhodnutí soudů nižších stupňů pravidelně zveřejňována, a tedy snadno dostupná. 

Pokus o oficiální zveřejňování judikatury soudů nižších stupňů byl učiněn např. 

prostřednictvím internetových stránek Nejvyššího soudu ČR.
58

 V neprospěch této 

kapitoly se ale nejedná o databázi všech rozhodnutí, nýbrž jen těch vybraných, jejichž 

                                                           
55

  Později § 89 odst. 14 tr. zák., v současnosti § 121 TrZ. 

56
  Jedná se o rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 1. 1993, sp. zn. 4 To 65/93. 

57
  Autor této práce, který mj. působil v letech 2008 - 2009 jako zástupce vedoucího pro trestní řízení na 

pražském místním oddělení Policie ČR s jedním z největších nápadů trestné činnosti v České 

republice, se v praxi s takovou interpretací setkal několikrát. 

58
  Viz http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch. 

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch
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zveřejnění nadto předchází vícestupňový schvalovací proces. V rámci něho jsou 

zařazována do několika kategorií, přičemž zveřejňována jsou rozhodnutí označená jako 

„nejzásadnější“ či „významná“". Lze očekávat, že kazuisticko-pozitivistická rozhodnutí 

soudů nižších stupňů do těchto dvou kategorií patřit nebudou, neboť se v zásadě bude 

jednat o mechanickou aplikaci některého interpretačního závěru, k němuž dospěla 

předchozí soudní praxe. 

 

 Viděno realistickým pohledem, bude kazuistický pozitivismus nejvíce rozšířen 

právě v rozhodnutích okresních (obvodních) soudů. Vychází to logicky jednak z 

kvantitativního objemu jejich rozhodnutí a jednak také z autority Nejvyššího soudu, od 

něhož interpretační závěry s kazuisticko-pozitivistickým potenciálem pocházejí.  

 

 Předpokládanou rozšířenost kazuisticko-pozitivistických rozhodnutí v 

rozhodování soudů nižších stupňů lze dovodit i logickým argumentem a maiori ad 

minus, neboť řídí-li se interpretačními závěry (své) předchozí soudní praxe sám 

Nejvyšší soud (jak vidno z některých následujících příkladů), tím spíše se jím budou 

řídit i soudy nižších stupňů. 

 

 Je ovšem v této souvislosti nutno podotknout, že vzhledem k rozsahu této práce 

není autorovým záměrem podat přehled všech interpretačních závěrů s kazuisticko-

pozitivistickým potenciálem, jakož i všech navazujících kazuisticko-pozitivistických 

rozhodnutí, nýbrž prezentovat vzorek, na které lze existenci tohoto problému 

dokladovat. 
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Kapitola (3) – Problematičnost kazuistického pozitivismu  

  

Východiska (3.1) 

 

 Kazuistický pozitivismus je pro právní praxi nežádoucí zejména z toho důvodu, 

že může představovat mutagenní faktor některých právních zásad. Takový mutagenní 

faktor ostatně může představovat každé excesivní rozšiřování funkcí judikatury, jak si 

ukážeme v prvních oddílech této kapitoly. Co do následku nejmarkantější rozdíl ale 

spočívá v tom, že kazuistický pozitivismus fakticky povyšuje judikaturu (resp. určitý 

její myšlenkově nosný parcelát nejčastěji v podobě právní věty)
59

 na zákon, protože se k 

němu jako k zákonu (právní normě) chová. 

 

 Prostředkem, který způsobuje quasizávaznost (tj. závaznost de facto, nikoli de 

iure) judikatury Nejvyššího soudu
60

 v rozhodování soudů nižších stupňů, však má být 

především přesvědčivost argumentace, kterou Nejvyšší soud nabídne v rámci obhájení 

svého právního názoru, jenž tvoří nosnou část judikátu a je posléze kondenzován 

prostřednictvím právní věty. 

 

 Než o quasizávaznosti by možná bylo vhodnější hovořit o respektování či 

uznávání předchozích intepretačních závěrů, které se dotýkají situace, o které soud 

nižšího stupně rozhoduje. Oba pojmy totiž ochotu aplikovat judikaturu vystihnou lépe, 

nebot sémanticky zdůrazňují fakt, že tato aplikace nepředstavuje pro soudce soudu 

nižšího stupně povinnost, nýbrž vychází z jeho vlastního rozhodnutí dobrovolně se 

                                                           
59

  Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09, uvádí, že právní věty nejsou 

součástí jeho rozhodnutí. Tento názor ovšem odráží postavení právní věty pouze z hlediska formy 

rozhodnutí. Z hlediska obsahu pak právní věta jeho součástí nutně je, protože představuje 

anteponovanou nosnou myšlenku rozhodnutí. 

60
  Záměrně je odkazováno na judikaturu Nejvyššího soudu, neboť i když je v trestněprávní praxi často 

argumentováno i judikaturou Ústavního soudu, je poměr užívaných odkazů na judikaturu Nejvyššího 

soudu přeci jen i s ohledem na to, že Nejvyšší soud patří do soustavy obecných soudů, zřetelně 

činných v rámci trestního řízení, mnohem vyšší, srov. výčty judikátů (jejich právních vět) u 

jednotlivých ustanovení trestního zákoníku v komentářích (např. Vantuch, P. Trestní zákoník 

s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2011, a další). 
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podřídit se logické bezvadné a co do možných variant vyčerpávající argumentaci 

Nejvyššího soudu, resp. vzít ji dobrovolně za svou. S ohledem na povahu trestního 

práva coby prostředku ultima ratio, spojeného nadto s často velmi závažnými zásahy do 

práv dotčených osob, je požadavek na logickou bezvadnost a úplnost trestněprávní 

judikatury ještě naléhavější. 

 

 Před následujícím výkladem připomeňme, že kazuistický pozitivismus jsme 

definovali jako nežádoucí jev, kdy soudy v rámci svého rozhodování nekriticky aplikují 

některé interpretační závěry (nejčastěji v podobě tzv. právních vět judikátů), k nimž v 

souvislosti s rozhodováním konkrétních případů dospěla předchozí soudní praxe, 

přičemž s těmito závěry je fakticky nakládáno jako s právními normami, a jako takové 

mají tedy vliv na výsledek soudního rozhodnutí.  

 

Neznalost zákona a judikatury neomlouvá? (3.2) 

 

 Aby mohl kontinentální
61

 stát své právo vynucovat, vypomáhá si fikcí, že 

neznalost zákona neomlouvá (zásada ignorantia legis non excusat). Spočívá-li tedy 

jádro kazuistického pozitivismu v tom, že s předchozími interpretačními závěry soudní 

praxe (typicky tedy s právními větami judikátů) je nakládáno jako s právními normami, 

je třeba se jednak ptát na to, zda zásada neznalost zákona neomlouvá nemutuje postupně 

v zásadu neznalost zákona a judikatury neomlouvá, a paralelně s tím i na to, jakou 

znalost konkrétních pramenů trestního práva hmotného je ještě spravedlivé po pachateli 

vyžadovat. Hledáním odpovědi na druhou otázku se opakovaně věnoval Evropský soud 

pro lidská práva (dále jen „ESLP“) v rámci aplikace jiné právní zásady, totiž zásady 

nullum crimen, nulla poena sine lege.   

 

 Je totiž třeba uvést, že zásadu neznalost zákona neomlouvá, která byla z pohledu 

trestního práva u „nás“ vyjádřena naposledy ustanovením § 3 trestního zákona o 

zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852 ř. z.,
62

 nelze v recentním právu z 

                                                           
61

  Myšleno z hlediska typu právní kultury. 

62
  „Neznalostí zákona tohoto o zločinech nikdo se nemůže omlouvati.“ 
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hlediska její závaznosti vnímat nikterak bezvýjimečně. Zásada je (logicky) prolamována 

zejména v právu procesním (srov. poučovací povinnost dle § 33 odst. 5 tr. řádu, § 42 

odst. 2 tr. řádu či § 46 tr. řádu), v hmotném právu lze o jejím prolamování hovořit v 

souvislosti s naukou o právním omylu (§ 19 TrZ). K oslabení významu této zásady 

může příspívat i fakt, že v současnosti není žádným předpisem výslovně kodifikována,
63

 

jakož i jistá přebujelost právních předpisů.
64

 Zásada je však z hlediska svého významu 

(tj. nejsou-li právní normy zveřejněny tak, jak mají, nejsou z hlediska ukládání 

povinností jedincům závazné) propojena
65

 se zásadami dalšími: se zásadou právní 

jistoty coby principu právního státu
66

 a právě zásadou nullum crimen, nulla poena sine 

lege coby principu imanentnímu trestnímu právu, vyjádřenému v čl. 39 LZPS,
67

 čl. 7 

odst. 1 EÚLP,
68

, resp. § 12 odst. 1 TrZ.
69

  

 

Není zločinu bez zákona a judikatury? (3.3) 

 

 Listina základních práv a svobod, jakož trestní zákoník tedy uvádějí jako 

obligatorní pramen preskripce jednání, které je trestným činem, zákon (stejně tak činí 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v čl. 15). Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod (a shodně /doslovně/ i Listina základních 

                                                           
63

  Dovozovat ji např. a contrario z čl. 2 odst. 4 Úst, dle kterého každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákonem neukládá, je chybné, neboť tuto ústavní maximu 

třeba považovat za protipól zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, a nikoli jako ústavní 

apel znalosti zákonů k možnosti činění nezakázaného. 

64
  Srov. Novák, F. Legislativa ČR v roce 2011 - kvantitativní přehled. Právník, roč. 2013, č. 2, s. 151 an. 

65
  K tomu viz Gerloch, A. Teorie práva, op. cit. (viz pozn. č. 2),  s. 35. 

66
  Srov. např. Sládeček, V., Mikule, V. Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2007, s. 25. 

67
  „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jiné újmy na věcech nebo 

majetku, lze za jeho spáchání uložit.“ 

68
  „Nikdo nesmí být odsouzen za jednání, nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo 

podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest 

přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu.“ 

69
  „Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.“ 
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práv Evropské unie ve svém čl. 49 odst. 1) pak ve vztahu k zásadě nullum crime sine 

lege (jakož i ve vztahu k nepřípustnosti analogie v neprospěch obviněného) hovoří o 

vnitrostátním nebo mezinárodním právu (law), což je pojem, který odpovídá pojmu 

zákon a kterýžto dle J. Kmece „zahrnuje právo původu jak psaného, tak nepsaného a 

obsahuje rovněž kvalitativní požadavky, mezi jinými požadavky dostupnosti a 

předvídatelnosti. (...) Znamená to tedy na jedné straně, že odsouzení obviněného je 

možno založit – a trest mu uložit – za použití nejen norem obsažených v zákoně jakožto 

klasickém normativním aktu zákonodárného sboru, ale případně též – do určité míry – v 

pramenech nižší právní síly či formulovaných v judikatuře soudů.“
70

 Pokud jde o 

judikaturu, ESLP dle Kmece „i na poli trestního práva uznává, že i když znění 

zákonného ustanovení může být sebejasnější, v každém právním systému přesto 

nevyhnutelně existuje prvek soudního výkladu, neboť vždy bude třeba osvětlovat určité 

nejasné otázky a přizpůsobovat se změnám situace. Vždyť v právní tradici smluvních 

států Úmluvy je pevně zakotveno, že judikatura jakožto pramen práva přispívá nezbytně 

k postupnému vývoji trestního práva. Čl. 7 EÚLP není možno vykládat tak, jako by 

zakazoval postupné vyjasňování pravidel trestní odpovědnosti prostřednictvím soudního 

výkladu v jednotlivých případech, a to za podmínky, že výsledek bude slučitelný s 

podstatou daného trestného činu a rozumně předvídatelný.“
71

  

 

 Samotné užívání interpretačních závěrů předchozí soudní praxe, jsou-li tyto 

závěry, abychom použili shora uvedenou terminologii, výsledkově slučitelné s 

podstatou daného trestného činu a jsou-li rozumně předvídatelné, k mutaci zásady není 

zločinu bez zákona na zásadu není zločinu bez zákona a judikatury nepovede.  Pokud 

tedy lze na základě „selského rozumu“ (common sense)
72

 alespoň v základních obrysech 

předvídat soudní výklad ohledně některého ze zákonem neupravených znaků trestného 

činu, pak judikatura ze své role nevybočuje.  

 

                                                           
70

  Kmec, J. Komentář k čl. 7 EÚLP, In: Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha:  C. H. Beck, 2012, s. 842. 

71
  Ibid., s. 843. 

72
  Ibid., s. 843. 
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 Za takové vybočení již patrně lze považovat argumentaci použitou v již 

zmíněném usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 5 Tdo 280/2005. Jím 

bylo odmítnuto dovolání obviněného M. J., který byl uznán vinným trestným činem 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 

1, odst. 2 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil tím, že od léta 2002 do 27. 3. 2003 za 

účelem distribuce disponoval celkem s množství 17,388 gramů metamfetaminu base 

coby účinné látky obsažené v pervitinu. Obviněný v dovolání napadl spornost užití 

pravidla desetinásobku při podřazení množství distribuované drogy pod znak větší 

rozsah (k podrobnostem viz kapitolu 2.3 této práce) a argumentoval nutností 

předvídatelnosti práva s odkazem mj. na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

ze dne 15. 11. 1996 ve věci Cantoni versus Francie (č. 45/1995/551/637). Nejvyšší soud 

nejprve shrnul nosnou myšlenku tohoto rozsudku takto: „Tento soud zde především 

uvedl, že logickým následkem zásady spočívající v obecné použitelnosti zákonu je to, že 

znění jejich ustanovení není vždy přesné. Jednou ze standardních technik regulace je 

použití obecné kategorizace jako opak vyčerpávajích seznamů. Potřeba vyhnout se 

přílišné strnulosti a udržet kontakt s měnícími se okolnostmi znamená, že mnohé zákony 

nepopiratelně formulovány za použití pojmů, které jsou více či méně nepřesné. Tam, kde 

je užita legislativní technika kategorizace, tak často existují slepá místa v okrajových 

bodech definice, což však nečiní samo o sobě takové zákonné ustanovení neslučitelné s 

ustanovením čl. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jestliže se 

prokáže být dostatečně jasným v převážné většině případů. Úlohou rozhodování 

svěřeného soudcům je potom rozptýlit zbývající interpretační pochybnosti s ohledem na 

změny v každodenní praxi.“ 

 

 V dalším textu odůvodnění pak dodává: „Pokud jde o konkrétnější vymezení 

hranice „většího rozsahu“, lze v této souvislosti poukázat na rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 12. 7. 2000 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/2000, s. 469). V něm 

ve vztahu ke shodnému znaku uvedenému v ustanovení § 187a odst. 2 tr. zák. Nejvyšší 

soud mimo jiné uvedl, že naplnění kvantitativního hlediska tohoto znaku lze spatřovat v 

případě hmotnosti 10 g metamfetaminu, což představuje asi 200 běžných dávek 

průměrného konzumenta. Obviněný M. J. tedy mohl mít již před spácháním 

posuzovaného jednání k dispozici rozhodnutí vydané Nejvyšším soudem, které blíže 
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konkretizuje hmotnostní hranici psychotropní látky, jejíž dosažení již naplňuje znak 

spočívající ve spáchání činu „ve větším rozsahu“. Námitka obviněného vytýkající 

údajnou nepředvídatelnost práva v tomto směru je proto zjevně neopostatněná.“ 

 

 Představa drogového dealera, kterak si před započetím distribuce pervitinu 

pročítá judikaturu Nejvyššího soudu,  budí jednak rozpaky, a jednak vlastně implikuje 

existenci zformulovaného požadavku, aby si osoba, která se rozhodla spáchat trestný čin 

(resp. čin s možnou trestněprávní relevancí), předtím nastudovala příslušná rozhodnutí a 

odbornou literaturu. Takovýto požadavek by bylo do jisté míry možno pochopit u 

některých sofistikovanějších projevů trestné činnosti, u nichž je vyžadována nějaká 

zvláštní vlastnost či způsobilost pachatele (§ 114 odst. 1 TrZ), jako např. u trestného 

činu dotačního podvodu dle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. b) TrZ, spáchaného advokátem 

coby osobou, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, ne tak již v 

případech, kde tyto atributy vyžadovány nejsou. U trestných činů, u kterých je 

předchozí příprava z podstaty věci úplně vyloučena (trestný čin zabití dle § 141 TrZ), by 

pak takový požadavek nepřicházel pojmově v úvahu už vůbec. O dalších aspektech 

(vyplývajích např. z nauky o právním omylu či z absence úmyslu) netřeba dále hovořit.  

 

 Koneckonců o případ sofistikovanějšího jednání se jde i v případě stěžovatele 

Cantoniho z rozebíraného rozsudku ESLP: M. Cantoni byl jakožto vedoucí velkého 

nákupního střediska spolu s dalšími vedoucími obchodů na základě iniciativy svazu 

lékárníků trestně stíhán pro nezákonný výkon lékárnictví, když ve svém obchodě 

prodával mj. 70% modifikovaný alkohol, peroxid vodíku, vitamín C (500 a 1000 mg) a 

oligobiogenní prvky. Bránil se tvrzením, že uvedené výrobky nejsou léky ve smyslu čl. 

L 511 francouzského zákona o ochraně zdraví, a lékárníci tudíž nemají výlučné právo k 

jejich prodeji. Po marném vyčerpání vnitrostátních prostředků podal odsouzený Cantoni 

stížnost, ve které uvedl, že definice léku ve francouzském právu nesplňuje podmínky 

jasnosti a přesnosti, které předpokládá čl. 7 EÚLP, a svůj argument doložil četnými 

příklady protichůdných rozhodnutí francouzských trestních soudů v obdobných věcech. 

ESLP ovšem zaujal stanovisko, že v projednávaném případě je rozhodující skutečnost, 

že od roku 1957 dodnes francouzský Kasační soud vždy potvrdil rozsudky soudů 

nižších stupňů, pokud označovaly určitý – tzv. parafarmaceutický – prostředek za lék, a 
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vždy zrušil rozsudky, které podobnému výrobku povahu léku odmítly přisoudit. Dávno 

před případem pana Cantoniho tedy francouzská nejvyšší jurisdikce na dané téma 

zaujlaa jasné stanovisko. ESLP dodal, že „podmínku předvídatelnosti zákon v zásadě 

splňuje i tehdy, když dotčená osoba musí pro posouzení případných následků činu využít 

pomoci právních poradců. To platí zejména o osobách, které vykonávající určitou 

činnost profesionálně a jsou zvyklé na povinnost dbát při výkonu povolání velké 

opatrnosti".
73

  

 

Kazuistický pozitivismus jako faktor mající vliv na výsledek soudního 

rozhodnutí (3.4) 

 

 V případě kazuisticko-pozitivistického rozhodnutí se ovšem nejedná o rozumně 

předvídatelné a s podstatou daného trestného činu výsledkově slučitelné judikatorní 

závěry soudní praxe, neboť soudce, který postupuje kazuisticko-pozitivistickým 

způsobem, nechápe judikaturu jako prostředek, jenž vahou své argumentace dovozuje 

některý ze znaků trestných činů (tj. jako interpretační prostředek, s jehož pomocí jsou 

dovykládány „určité šedé zóny na okrajích jejich definic“
74

), nýbrž její parcelát 

nejčastěji v podobě právní věty chápe a pomocí standardních interpretačních metod 

vykládá jako zákon.  

 

 Judikatura zde v očích kazuisticko-pozitivisticky rozhodujícího soudce ztrácí 

svou akcesorickou (ve smyslu pomocnou) povahu vůči skutkové podstatě trestného 

činu, a naopak je fakticky povýšena na implicitní (tedy nevyslovenou, přesto fakticky 

přítomnou) legální definici skrytou uvnitř právní normy. Soudce se dobrovolně 

nepodřizuje logické bezvadnosti a úplnosti argumentů, nýbrž, zkoumaje jednání 

obviněného a způsobený následek, mechanicky užívá právní větu jako právní normu. 

Je-li jednání obviněného a jeho následek při naplnění požadavků kladených právní 

                                                           
73

  Rozsudek dostupný z: http://hudoc.echr.coe.int, citováno dle překladu K. Jungwierta uvedeném v 

právním informačním systému ASPI vydavatelství Wolters Kluwer pod č. JUD28194CZ. 

74
  Kmec, J. Komentář k čl. 7 EÚLP, op. cit. (viz pozn. č. 70), s. 842. 

http://www.hrcr.org/safrica/arrested_rights/cantoni_france.html
http://hudoc.echr.coe.int/
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větou podřaditelné pod zkoumaný znak skutkové podstaty trestného činu, pak je ceteris 

paribus obviněný uznán vinným daným trestným činem.  

 

 Právní věta, kterou soudce chápe jako imamentní součást skutkové podstaty a 

kterou proto vykládá jako právní normu, současně může ovlivnit jeho rozhodování ve 

fázi tzv. objevování práva jakožto procesu „poznávání práva a jeho aplikací na  

konkrétní případ samotným soudcem, tedy vnitřní hledání odpovědi na otázky „jak to 

rozhodnu“ a „co je správné“.“
75

 Kazuistický pozitivismus tedy může ovlivnit i 

samotný směr dokazování ve smyslu § 89 tr. řádu, a tím představovat mutagenní faktor 

zásady materiální pravdy, která spočívá ve zjištění skutkového stavu věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí orgánů 

činných v trestním řízení (§ 2 odst. 5 tr. řádu). Primárně tedy jde o rozsah nezbytný pro 

rozhodnutí, zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin (srov. systematiku § 89 tr. 

řádu). 

 

 Příklad takové možné mutace zásady materiální pravdy může představovat 

postup orgánů činných v trestním řízení v případě výbuchu propanbutanové lahve, který 

jsme podrobně popsali v bodě 2.2.2 této práce (jde o usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

6. 9. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1014/2011, kterým odmítl dovolání obviněného, a přeneseně 

tak potvrdil rozhodnutí nalézacího okresního soudu). Připomeňme si, že se jednalo o 

trestný čin obecného ohrožení (z nedbalosti) podle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. 

zák., jehož skutkovou podstatu měl obviněný P. S. spolu s další osobou naplnit tím, že 

uvnitř stanu neodborně v blízkosti otevřeného ohně manipuloval s propanbutanovou 

lahví, v důsledku čehož došlo k úniku plynu a následnému výbuchu této lahve. Jak 

vyplývá z textu usnesení, orgány činné v trestním řízení zde aplikovaly právní větu 

judikátu R 39/1982, že vydáním lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví ve 

smyslu znaků trestného činu obecného ohrožení se rozumí takové ohrožení nejméně 

                                                           
75

  Bobek, M. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, roč. 2010, č. 6, s. 204 an., na s. 206. 

Jako protipól uvádí autor (na téže s.) fázi vyložení práva jako prezentace, zdůvodnění objeveného 

rozhodnutí vnějšímu světu. "Jinými slovy, při objevování soudce přesvědčuje sám sebe. Při vyložení, 

tedy při vynášení či psaní odůvodnění, chce přesvědčit vnější svět, že došel ke správnému závěru, ať se 

již jedná o účastníky řízení, právní zástupce stran, vyšší soud, právnickou veřejnost, širokou veřejnost 

či kohokoliv dalšího." 
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sedmi osob. Dokazování počtu ohrožených osob jakožto závěru o naplnění následku 

coby obligatovního znaku skutkové podstaty uvedeného trestného činu zde nakonec 

bylo jedním ze stěžejních bodů dokazování orgánů činných v trestním řízení. Tímto 

dokazováním bylo zjištěno, že ve stanu bylo celkem osm osob, dvě osoby ovšem nutno 

odečíst, neboť se jedná o obviněného P. S. a dále o osobu V. Ž., který byl obžalován 

spolu s obviněným P. S. Ve vzdálenosti asi 7 metrů od stanu odpočíval v houpací síti M. 

S. a pokud by propanbutanová láhev, která byla výbuchem vymrštěna opačným směrem 

do vzdálenosti 6,9 metru od stanu, letěla směrem k M. S., byl by ohrožen i on. 

 

 Z hlediska dokazování zde tedy nakonec bylo stěžejní prokázání naplnění právní 

věty judikátu coby implicitní součásti skutkové podstaty trestného činu, tedy prokázání 

myšlenkově nosné části jiného rozhodnutí. 

  

 Rozhodnutí, ze kterého ovšem aplikovaná právní věta vychází, tj. usnesení 

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 1. 1982, sp. zn. 7 To 55/81, ovšem při stanovení 

počtu ohrožených lidí na sedm osob podstatu v něm řešeného právní problému 

neobsahuje, když říká, že „[o]značování ohrožení života a zdraví toliko čtyř osob za 

ohrožení většího počtu osob (...) je v rozporu s výkladem znění zákona“ a že „[z]a větší 

počet osob se v soudní praxi považuje alespoň sedm osob skutečně přítomných“ (k 

podrobnostem viz bod 2.2.4 této práce).  

 

Kazuistický pozitivismus jako faktické obcházení legislativního 

procesu (3.5) 

 

 K předchozímu výkladu o možných mutacích zásad ignorantia legis non excusat 

a nullum crimen sine lege připojme ještě krátkou poznámku, kterou není třeba blíže 

rozebírat, neboť, vycházejíc ze samotné definice, do jisté míry představuje leitmotiv 

celé této práce: jestliže kazuistický pozitivismus fakticky povyšuje určitý myšlenkově 

nosný parcelát judikátu (nejčastěji vyjádřený v podobě právní věty) na zákon, protože se 

k němu soudce jako k zákonu (právní normě) chová, pak je zjevné, že současně může 

představovat faktické obcházení legislativního procesu. Otázce, zda k takovému 
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chování nejsou soudy vlastně nuceny zákonodárcem samotným, se budeme věnovat v 

následující kapitole (bod 4.2).  

 

K otázce nezákonnosti kazuistického pozitivismu (3.6) 

 

 Předchozí poznámky chápeme jako důkazy o nežádoucnosti kazuistického 

pozitivismu. Zbývá tedy otázka, zda kazuistický pozitivismus vedle toho, že je jevem 

nežádoucím, může být i jevem nezákonným.V zásadě lze modifikovat názor, který jsme 

zaujali v dřívější výkladu o mutaci zásady nullum crimen sine lege: pokud je 

kazuisticko-pozitivisticky vykládaná právní věta, která představuje myšlenkově nosný 

kondenzát části rozhodnutí (judikatury) výsledkově slučitelná s podstatou daného 

trestného činu a rozumně („selským rozumem“) předvídatelná, pak kazuistický 

pozitivismus jevem nezákonným není. 

 

 V některých konkrétních případech však jistě mohou nastat určité pochybnosti. 

Může to být např. tehdy, bude-li základem kazuisticko-pozitivistického rozhodnutí 

právní věta judikátu R 18/2012, která říká, že „[k] naplnění okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby u tr. činu týrání zvířat podle § 302 odst. 3 tr. zákoníku 

spočívající v tom, že pachatel spáchal tento trestný čin na „větším počtu zvířat“, je 

třeba, aby se tak stalo na sedmi zvířatech“. Jak jsme si podrobně demonstrovali při 

rozboru usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 657/2011 (viz bod 

2.2.5 této práce), Nejvyšší soud zde po velmi obsáhlém rozboru, proč se nemůže jednat 

o dvě nebo tři zvířat, zcela rezignoval na vysvětlení, proč se nemá jednat o čtyři, pět, či 

šest zvířat, a za aplikace právní věty judikátu R 39/1982 dospěl k závěru, že se musí 

(arg. „je třeba“) jednat o sedm zvířat.  

 

 Pokud pak v konkrétním dokazování bude prokázáno, že pachatel ceteris 

paribus týral zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem pouze šest zvířat, a nalézací 

soud rozhodne, že nedošlo k naplnění právní věty judikátu R 18/2012 coby implicitní 

součásti skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat podle § 302 odst. 1 písm. a), 

odst. 3 TrZ a uzná obviněného vinným toliko trestným činem týrání zvířat dle § 302 
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odst. 1 písm. a) TrZ, tedy v základní skutkové podstatě, pak jsme toho názoru, že proti 

takovému rozsudku může státní zástupce podat úspěšné odvolání, popř. posléze v 

případě jeho zamítnutí i dovolání z důvodu § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu v neprospěch 

obviněného. Dle našeho názoru by v takovém rozhodnutí nebyl skutek správně právně 

posouzen, tedy nebyl by právně kvalifikován v souladu s příslušnými ustanoveními 

hmotného práva,
76

 nýbrž byl fakticky kvalifikován pouze v souladu se zcela 

nedostatečně odůvodněným závěrem předchozí interpretační praxe, nesprávně 

povýšeným cestou zaintegrování právní věty do skutkové podstaty na právní normu.  

 

 Nabízí se otázka, zda by bylo možno podobně postupovat i v těch případech 

trestných činů obecného ohrožení, kdy je přímo argumentováno judikátem R 39/1982 a 

v rámci kterých je závěr předchozí interpretační praxe rovněž povýšen na implicitní 

součást právní věty a rovněž nedostatečně odůvodněný. Jsme toho názoru, že nikoli, 

neboť u právní věty judikátu R 39/1982 neabsentuje usus longeavus. Tedy: byť sama 

podstata odůvodnění právní věty (závěru předchozí rozhodovací praxe) je logicky 

neuchopitelná, pravidlo se už vžilo a jeho nerespektování by mohlo znamenat porušení 

principu právní jistoty. Totéž může samozřejmě po několika desetiletích nerušené 

existence platit o právní věty judikátu R 18/2012. Ostatně mezi léta akceptovanou 

judikaturou a právním obyčejem je obsahově jen velmi mizivý rozdíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

  Srov. Šámal, a kol. Trestní řád. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2090. 
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Kapitola 4 - Obrana proti kazuistickému pozitivismu 

 

Úvod kapitoly (4.1) 

 

 Při nalézání obrany proti kazuistickému pozitivismu je třeba věnovat pozornost  

subjektům, s jejichž činností (resp. nečinností) je kazuistický pozitivismus jakožto 

nežádoucí jev spojen. Jedná se o zákonodárce, „větotvůrce“
77

 a soudce, který rozhoduje 

příslušnou trestní věc, na niž může ten který intepretační závěr předchozí praxe 

(nejčastěji v podobě právní věty judikátu) doléhat (o tomto soudci je dále hovořeno jako 

o „soudci nalézajícím právo“). 

 

Zákonodárce (4.2) 

 

 Prostor pro kazuistický pozitivismus vzniká zásadně tam, kde je nutno překonat 

nějakou mezeru v právu a vyložit termín zákonem nekodifikovaný. Protože je soud 

vázán zásadou zákazu odepření spravedlnosti,
78

 musí takovou mezeru svým výkladem 

překlenout. Často se pochopitelně může jednat o mezeru zákonodárcem chtěnou: jsme 

však toho názoru, že ponechá-li  zákonodárce na soudní praxi stanovení určité 

kvantifikační hranice, které je potřebné pro posouzení naplnění některého ze znaků 

objektivní stránky trestného činu, může se jednat o „opomenutí“ kontraproduktivní. 

Zajímavým je v tomto směru popis procesu, o kterém referuje K. Hasch a který v rámci 

odstupňovaných peněžitých hranic způsobené škody vedl od judikatorního stanovení až 

po kodifikaci trestním zákonem: „Zákonná úprava, která nestanovila hranice pevnými 

peněžitými částkami, ale pojmy vyjadřujícími pouze obecně a orientačně určitou 

kvantitu, měla umožnit přizpůsobování cenových hranic měnícím se společenským a 

hospodářským poměrů, zejména změnám v příjmových a cenových hladinách, výkladem 

                                                           
77

  Tímto pojmem označujeme tvůrce právní věty ve smyslu čl. 42 odst. 4 JŘ NS, k podrobnostem viz bod 

1.2.1 této práce. 

78
  Zákaz denegatio iustitiae, k tomu srov. např. Hřebejk, J. Soudy a právo na soudní a jinou právní 

ochranu. In: Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Část 1. 

2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2008, s. 604. 
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v soudní praxi a tak pružně přizpůsobovat trestní represi. Ukázalo se však, že v 

podmínkách tehdejší československé justice je judikatura rigidnější, než by byl samotný 

trestní zákon. Teprve až po téměř třiceti letech, kdy již dlouhou dobu stanovené hranice 

neodpovídaly poměrům, na něž měly reagovat, došlo ke změně judikatury. Přitom 

dlouhou dobu neměněný výklad zákona znamenal v nových poměrech faktickou 

podstatnou změnu trestní politiky - neúnosné zpřísňování trestní represe. (...) Teprve 

novelou z roku 1990 byla pravidla vymezující pojmy škody způsobené trestným činem 

stanovena tak, že nebyla ponechána na výkladu soudní praxe."
79

  

 

 Jednou z možných obran proti kazuistickému pozitivismu tak může být důraz na 

zákonné vymezení přesných a jednoznačných skutkových podstat trestných činů.
80

 O 

tom, že zakonodárce tento přístup zvolil v případě trestního zákoníku 2009, svědčí mj.
81

 

např. i fakt, že rozhodná doba pro naplnění časového hlediska trvajícího trestného činu 

zanedbání povinné výživy je nyní stanovena přímo ve skutkové podstatě trestného činu 

dle § 196 odst. 1 TrZ, zatímco za účinnosti trestního zákona 1961 (§ 213 odst. 1 tr. zák.) 

se dovozovala z rozhodovací praxe, což mohlo vést ke kazuistickému pozitivismu, srov. 

právní větu judikátu R 49/1992,
82

 podle které „[o] trestný čin podle § 213 tr. zák. může 

jít jen při zaviněném neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové 

povinnosti, které je soustavné a trvá po delší dobu. Zpravidla by mělo jít o dobu šesti 

měsíců, i když není vyloučeno, že v závislosti na okolnostech případu budou znaky 

tohoto trestného činu naplněny i při době kratší, která by se však době šesti měsíců měla 

blížit.“   

 

                                                           
79

   Hasch, K. Judikatura v trestním právu. In: Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (eds). Judikatura a právní 

argumentace, op. cit. (viz pozn. č. 5), s. 192 a 193. 

80
  Srov. např. Šámal, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních zásad trestní práva hmotného. 

Bulletin advokacie, roč. 2009, č. 10, s. 22 an., na s. 23. 

81
  Dalším projevem může být i kodifikace doposud judikatorně dovozovaného obsahu pojmu ublížení na 

zdraví v § 122 odst. 1 TrZ. 

82
  Jedná se o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 1992, sp. zn. 6 Tz 193/91, publikovaný ve Sbírce NS 

z r. 1992 pod č. 49. 
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 Jistá problematičnost proklamovaného důrazu na zákonné vymezení přesných a 

jednoznačných skutkových podstat trestných činů ale spočívá v tom, že může velmi 

snadno sklouznout k nežádoucí kazuističnosti,
83

 což se v praxi "odrazí tak, že v 

jednotlivých případech nebude naplněna skutková podstata trestného činu (pachatel 

nesplní formální znaky) a bude dán prostor pro „obcházení“ zákona (...)", jak uvádí v 

rámci otázky obecnosti a konkrétnosti skutkových podstat L. Jarmič ve svém článku 

věnovaném enviromentální kriminalitě.
84

 V této souvislosti je třeba dodat, že právě mezi 

trestnými činy proti životnímu prostředí se nachází jedna z nejvíce kazuistických 

skutkových podstat jak co do výčtu jednání, tak co do kvantifikace hmotných předmětů 

útoku: trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy  a 

planě rostoucími rostlinami dle § 299 odst. 1 TrZ se dopustí ten, kdo v rozporu s jiným 

právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, 

vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince 

zvláště chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, 

rostlin nebo exemplářů. 

 

"Větotvůrce" (4.3) 

 

 Na prvním pohled může být způsobem obrany proti kazuistickému pozitivismu, 

jehož primárním pramenem jsou právní věty, samotný zákaz větotvorby např. formou 

zásahu do Jednacího řádu Nejvyššího soudu, popř. požadavek na zabezpečení funkce 

právní věty jiným způsobem. T. Smejkalová se například zamýšlí, zda by při 

předpokládané pouhé anotační úloze právních vět "je nebylo vhodné nahradit takovým 

substitutem, který nebude svádět k tomu, aby se s ním zacházelo jako s právní normou. 

Tuto roli by mohly plnit například řetězce klíčových slov."
85

  

                                                           
83

  Termínem kazuističnost rozumíme společně s P. Bezouškou "legislativní techniku, jejíž uživatelé se při 

tvorbě právního předpisu pokoušejí co možná nejvíce vyhovět zvláštnostem ojedinělých případů, 

přičemž odmítají obecnější vyjádření" (Bezouška, P. Návrh nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy, roč. 2008, č. 19, s. 711 an., na s. 714)., 

84
  Jarmič, L. Trestní právo a ochrana životního prostředí. Trestněprávní revue, roč. 2010, č. 9, s. 269 an., 

na s. 274. 

85
  Smejkalová T. Právní věty a ratio decidendi, op. cit. (viz pozn. č. 12), s. 8. 
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 Tento požadavek je sice podnětný, v praxi ovšem nepříliš reálný. Důvodem 

nereálnosti může být např. dlouholetá tradice větotvorby, která je svým výsledkem v 

podobě textové parcelátu uživatelsky přívětivější. Dále je pochybné, zda lze vůbec 

pomocí klíčových slov specifikovat v rozhodnutí řešenou právní otázku (to by ad 

absurdum mohlo vést i k tomu, že řetězec klíčových slov by i nadále představovaly 

právní věty, ovšem bez sloves). Autoritativní pokyn spočívající v nahrazení právní věty 

klíčovými slovy lze nadto fakticky provést pouze u oficiální větotvorby prováděné v 

rámci schvalovacího řízení publikace judikátu před Nejvyšším soudem, nikoli u 

vydavatelů neoficiálních sbírek, u kterých zůstává otázkou, zda by stejně nezůstali u již 

zaběhnutého jednání, popř. zda by u judikátů publikovaných ve Sbírce NS stejně 

nedocházelo v rámci právních informačních systémů k větotvorbě „amatérské“.  

 

 Existenci kazuistického pozitivismu může ovlivňovat i způsob přílišné 

autoritativní formulace právní věty. Byť to primárně souvisí s tím, jak soudce soudu 

nižšího stupně při vědomí všech dalších faktorů (viz bod 4.4) právní větu vnímá, což je 

hledisko ryze subjektivní, lze přeci jen objektivně předpokládat, že taková formulace 

právní věty, která po gramatické stránce nepřipouští žádné pochybnosti, značně zvyšuje 

její kazuisticko-pozitivistický potenciál.  

 

 S ohledem na to se v praxi jeví jako vhodné apelovat na větotvůrce, aby se při 

koncipování právní věty pokusil „zbrousit hrany“ její autoritativnosti. Demonstrujme si 

takové zbroušení hran u právní věty judikátu R 39/1982, která, jak jsme již ostatně 

několikrát uvedli, zní takto: "Vydáním lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy ve smyslu 

znaků trestného činu obecného ohrožení (...) se rozumí takové ohrožení nejméně sedmi 

osob". Právní věta se zbroušenými hranami autoritativnosti do formy např. „vydáním 

lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy ve smyslu znaků trestného činu obecné ohrožení 

(...) lze podle okolností případu rozumět takové ohrožení přibližně sedmi osob" již v 

adresátovi dojem sebevědomého konstatování, které nepřipouští jakékoli pochybnosti, 

nevyvolává. 
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 Takové zbrušování hran právní věty (či – chceme-li – změkčení její 

imperativnosti) klade ovšem na větotvůrce požadavek, aby si byl vědom důsledků její 

formulace na rozhodovací činnost soudů nižších stupňu (a tedy nebezpečí existence 

kazuistického pozitivismu) a aby při vědomí faktické závaznosti své judikatury 

nenahlížel na právní větu jako na pouhý informační kondenzát podstaty řešené právní 

otázky v tom kterém konkrétním rozhodnutí (tedy jí nepřisuzoval pouhou anotační 

funkci), nýbrž bral v potaz, že právní věta judikátu v praxi žije svým vlastním životem. 

 

Soudce nalézající právo (4.4) 

 

 Je očividné, že největší podíl na existenci kazuistického pozitivismu má nakonec 

soudce nalézající právo, neboť je to on, kdo chápe a vykládá právní věty judikátů jako 

zákon. Nejsnazším se tedy zdá požadavek, aby takto soudce nejednal. Soudce nalézající 

právo se ovšem ocitá ve schizofrenním postavení: na jednu stranu je při svém 

rozhodování obecně dle čl. 95 odst. 1 Ústavy vázán pouze zákonem a mezinárodní 

smlouvou (nebereme v potaz následnou vázanost rozhodnutím např. odvolacího soudu 

dle § 264 odst. 1 tr. řádu), na druhou stranu je však v rámci instucionalizovaného 

postavení „svého“ soudu v soudní soustavě vystaven faktické závaznosti judikatury 

Nejvyššího soudu. K Hasch sice uvádí, že ve Sbírce NS publikované rozhodnutí soudci 

"není předkládáno jako závazné. Pokud by se rozhodl v rozporu s ním a jeho rozhodnutí 

by bylo nadřízeným soudem zrušeno, důvodem zrušení by nebyla sama skutečnost, že 

soudce nerespektoval oficiálně publikovanou judikaturu. Jeho rozhodnutí by bylo 

zrušeno proto, že názor v něm zaujatý je pokládán za nesprávný, což už však mohl zjistit 

z publikovaného rozhodnutí."
86

 Tato slova, která lze chápat stejně dobře jako argument 

pro podporu této závaznosti, tak jako argument proti ní, ovšem implikují představu 

jakéhosi „vzdorosoudce“, odmítající správnost jiného názoru kromě svého. 

Nezohledňují ale případy, kdy soudce bude mít za správné a spravedlivé se i při vědomí 

možného budoucího zrušení svého rozhodnutí od publikované judikatury odchýlit, a to 

například i proto, že odmítá chápat právní větu judikátu jako zákon.  

                                                           
86

  Hasch, K. Judikatura v trestním právu, op. cit. (viz pozn. č. 79), s. 188. 
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 Samotná představa ideálního světa, kde by soudce mohl v případě nesouhlasu 

podrobit předchozí závěry rozhodovací praxe konstruktivní kritice a vysvětlit, proč se 

od nich odchyluje, je sice žádoucí a z hlediska stavu zákonů upravující činnost soudce 

možná (viz zmíněný čl. 95 odst. 1 Ústavy), v praxi ovšem může narážet jednak na val v 

podobě vysokého nápadu trestních spisů (a s tím související časovou vytíženost) a 

jednak na soudcovu pohodlnost, neboť souhlas je vždy snazší a minimalizuje se jím 

nebezpečí zrušení rozhodnutí, nemluvě o možném faktoru absence profesních kvalit či 

profesního vyhoření. V této souvislosti  je třeba Kühnův apel, že je "nutno přistupovat k 

aplikace právních vět opatrně" a že "v případě pochybností je vždy nutno zvážit, do jaké 

míry lze vskutku právní větu daného případu s ohledem na fakta individuálního případu 

zobecnit"
87

 vnímat spíše byť jako poznámku dobře myšlenou, přeci jen však trochu 

mentorskou.  

 

 Stranou v této souvislosti nelze ponechat již zmíněnou nuanci: jak jsme si totiž 

podrobně ukázali v bodě 1.2.1, schvalovací proces uveřejnění judikátu (vč. jeho právní 

věty) ve Sbírce NS je svázán mnoha pravidly, které nápadně přípomínají proces 

projednání návrhu zákona dle § 86 an. zák. č. 90/1995 Sb. V očích soudců soudů nižších 

stupňů (ale i samotných soudců Nejvyššího soudu) může tak složitost tohoto procesu 

podvědomě evokovat obecnou závaznost právní věty, neboť se mohou domnívat, že 

judikát (jeho právní věta) prostřednictvím úspěšného absolvování takto složitého a 

vícevrstevnatého procesu obhájil svou existenci.  

 

 Nejlepším obranným (preventivním) prostředkem, který by mohl reálně 

eliminovat kazuistický pozitivismus u soudce nalézajícího právo, tak při faktické 

obtížnosti (až nemožnosti) ovlivnit doposud zmíněné faktory bude širší odborná diskuse 

o problematice kazuistického pozitivismu. 

 

 

 

                                                           
87

  Kühn, Z. Argumentace judikaturou soudem a advokátem, op. cit. (viz pozn. č. 5), s. 121. 
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Závěr kapitoly (4.5) 

 

 Z předchozího výkladu je zjevné, že vznik kazuistického pozitivismu je dán 

kombinací mnoha faktorů.  

 

 Kazuistický pozitivismus souvisí s existencí mezer v právu, které jsou 

zákonodárcem čato záměrně ponechány nevyplněny, neboť jejich vyplnění chce 

ponechat na judikatorní praxi. To ale v případech pojmů majících za cíl stanovení 

nějaké přesné kvantifikační hranice může být kontraproduktivní. V takovém případě se 

obranou (prevencí) proti kazuistickému pozitivismu může stát větší důraz na zákonné 

vymezení a jednoznačné stanovení skutkových podstat trestných činů. Je však třeba 

vyvarovat přílišné kazuističnosti. 

 

 Kazuistický pozitivismus rovněž souvisí se samotnou existencí právní judikátu 

(jako nejčastějšího jeho pramenu). Zde se jako logickou obranou může jevit náhrada 

právní věty nějakým jiným substitem, což se ale v praxi zdá být nereálným. 

 

 Kazuistický pozitivismus může vycházet i z přílišné autoritativní formulace 

právní věty. Kazuisticko-pozitivistický potenciál právní věty je pak možno částečně 

eliminovat zbroušením hran této autoritativnosti. 

 

 Bytostně je kazuistický pozitivismus spojen s chováním soudce, který právní 

větu judikátu chápe a vykládá jako zákon. Vztah soudce a judikatury (zachycené 

zejména ve Sbírce NS) je ovšem vztahem multidimenzionálním, a tak nejlepším 

prostředkem může být, ať to zní sebelapidárněji, osvěta prostřednictvím širší odborné 

diskuse o problematice kazuistického pozitivismu. 
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Závěr práce 

 

 Autor práce je toho názoru, že se mu v předchozím textu podařilo naplnit cíle, 

které si v jejím úvodu zadal, když zejména poukázal na existenci kazuistického 

pozitivismu prostřednictvím konkrétních příkladů z rozhodovací praxe českých 

trestních soudů a následně i abstrahoval a popsal jednotlivé problematické jevy, které s 

kazuistickým pozitivismem mohou být spojeny, a rozebral současně i způsoby, jak mu 

předcházet. V tomto ohledu proto odkazuje na závěry příslušných kapitol. 
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Anotace/Summary 

 

Autor ve své práci podrobně projednává o problematice tzv. kazuistického 

pozitivismu v rozhodovací praxi českých trestních soudů, tedy o tématu, kterému 

v odborné trestněprávní literatuře nebyla dosud věnována pozornost. Kazuistický 

pozitivismus lze definovat jako nežádoucí jev, kdy soudy v rámci svého rozhodování 

nekriticky aplikují některé interpretační závěry, k nimž v souvislosti s rozhodování 

konkrétních případů dospěla předchozí soudní praxe, přičemž s těmito závěry je 

fakticky nakládáno jako s právními normami, a jako takové mají tedy vliv na výsledek 

soudního rozhodnutí. V první kapitole autor pojednává o pramenech kazuistického 

pozitivismu, zejména pak o pramenu hlavním, kterým je právní věta judikátu, tedy věta, 

která přechází samotnému textu publikovaného rozhodnutí a která má obsahovat 

podstatu právního problému, který je v rozhodnutí řešen. Druhá kapitola je pak 

věnována jednotlivým konkrétním příkladům z rozhodovací praxe českých trestních 

soudů, jakož i vysvětlení termínu dekontextualizace právní věty. V další kapitole je 

podrobně rozebráno, proč je kazuistický pozitivismus v praxi nežádoucím jevem. Dle 

autora jde mj. o to, že kazuistický pozitivismus může znamenat zejména mutagenní 

faktor některých právních zásad (zejména zásady nullum crimen sine lege), když se 

právní věty judikátů, povýšené výkladem na zákon, fakticky stávají implicitní součástí 

objektivní stránky skutkových podstat trestných činů. V poslední čtvrté kapitole se pak 

autor zabývá obranou proti kazuistickému pozitivismu. V rámci toho věnuje pozornost 

subjektům, s jejichž činností (resp. nečinností) kazuistický pozitivismus jako nežádoucí 

jev souvisí (zákonodárce, tzv. „větotvůrce“ a soudce, který rozhoduje příslušnou trestní 

věc). U těchto jednotlivých subjektů se autor zamýšlí, jakým způsobem mohou přispívat 

ke vzniku kazuistického pozitivismu, a na základě toho následně formuluje i určité 

požadavky, jak kazuistickému pozitivismus předcházet. 
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In his thesis, the author thoroughly deals with the issue of the co called case 

positivism in the Czech penal courts decision practice, i.e. an issue that so far has not 

been paid attention to in the professional penal law literature. The case positivism can 

be defined as an unwelcome phenomenon, when during their decision the courts 

indiscriminately apply certain interpretation conclusions, to which, in connection to the 

decisions in specific cases, came the previous judicial practice, while these conclusion 

are effectively treated as legal norms, and, as such, they therefore have influence on the 

result of the court decision. In the first chapter, the author deals with the sources of the 

case positivism, notably with the prime source, which is the legal sentence of a judicial 

decision, i.e. the sentence that precedes the very text of the published decision, and 

which is to contain the basis of the legal problem dealt with in the decision. The second 

chapter is dedicated to individual specific examples from the decision practice of the 

Czech penal courts, and the explanation of the term decontextualization of the legal 

sentence. In the  next chapter the reason why the case positivism is an unwelcome 

phenomenon in the practice is dealt with thoroughly. According to the author, inter alia, 

it is the fact that the case positivism may in particular mean a mutagenic factor of 

certain legal principles (especially the principle of nullum crimen sine lege), when the 

legal sentences of the judicial practice, elevated by the explanation above the law, 

effectively become an implicit part of the objective aspect of the elements of crimes. In 

the last, fourth chapter, the author deals with the defense against case positivism. Within 

the frame of this, he also pays attention to the subjects, with the activities of which (or 

the lack thereof) the case positivism as an unwelcome phenomenon is connected to (the 

lawmaker, so called „sentence maker“ and the judge, who makes the decision in the 

given penal case). Concerning these subjects, the author contemplates about the way 

they are capable to contribute to the formation of the case positivism, and, based on this, 

he then formulates certain requirements to forestall the case positivism. 
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