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Úvod 

 

Předmětem této rigorózní práce je historicko-analytický rozbor specifické problematiky 

činů spáchaných v zaviněné nepříčetnosti a jejich postihování v rámci české právní úpravy, jež je 

aktuálně realizováno prostřednictvím zvláštní skutkové podstaty obsažené v trestním zákoníku, a 

to jeho § 360, kdy zákonodárcem použitý název tohoto svým pojetím v trestním právu ojedinělého 

trestného činu je „Opilství“. 

Podrobný rozbor dané problematiky má svoje opodstatnění, neboť se v rámci trestního 

práva vymyká ze základních zásad trestní odpovědnosti, a to tím, že zavinění se vztahuje k uvedení 

se do stavu nepříčetnosti, ale už ne ke spáchání činu majícího jinak znaky trestného činu ve stavu, 

kdy pachatel už jedná v nepříčetnosti. Dochází tak ke střetu zásady odpovědnosti za zavinění a 

spravedlivého potrestání osob, které se zaviněně uvedly do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu se 

dopustily jednání, jež má jinak znaky trestného činu. Logicky pak nejen odbornou, ale i laickou 

veřejnost napadá celá řada otázek, jak se v rámci právní úpravy vypořádat např. s tím, že pachatel 

protiprávního jednání spáchaného ve stavu nepříčetnosti nepochybně předem znal účinky 

návykové látky, jejímž požitím se uvedl do stavu nepříčetnosti, jakož i na druhé straně s tím, zda 

lze někoho spravedlivě trestat za to, co spáchal, aniž by si toho byl vědom, tedy aniž by v době 

spáchání protiprávního jednání jednal zaviněně. Jak tedy skloubit několik zásad trestního práva, 

zejména tedy zásadu odpovědnosti za zavinění, zásadu ochrany společnosti, resp. její trestním 

právem chráněné zájmy před nebezpečím jejich ohrožování a porušování, jakož i zásadu 

subsidiarity trestní represe. 

Zabývat se prostřednictvím této rigorózní práce zevrubně předmětnou problematikou 

přitom shledávám účelné právě proto, že současnou skutkovou podstatu trestného činu opilství je 

třeba považovat jen za jednu z možných koncepcí, kterou lze zvolit pro zakotvení trestní 

odpovědnosti pachatele, který spáchal čin v zaviněné nepříčetnosti. A proto se budu v této práci 

snažit ozřejmit, zda má či nemá svoje úskalí, vystihnout její pozitiva a negativa, jakož i posoudit 

oprávněnost a opodstatněnost její existence či případnou potřebu změny stávající právní úpravy. A 

to přesto, že statistické údaje potvrzují, že se případy takového jednání nevyskytují v hojném 

počtu, spíše jen ojediněle. Nicméně právě proto pak může docházet při jejich posuzování k celé 

řadě aplikačních problémů.  

K pochopení všech souvislostí přitom bude třeba rozebrat otázky formální a materiální 

stránky současné právní úpravy trestného činu opilství, ale i další související problémy týkající se 
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vyvození trestní odpovědnosti pachatele, trestání pachatele činu spáchaného ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti se zřetelem na naplnění funkcí trestu, a to i s poukazem na příslušné odlišnosti a 

související důsledky z hlediska jejich legitimity s ohledem na jejich přednosti, ale i nedostatky. 

Neopomenutelné budou i zvláštnosti procesního postupu při trestním řízení podle vnitrostátní 

úpravy.  

Předtím však bude na místě alespoň ve stručnosti popsat i historický vývoj právní úpravy 

postihu činů spáchaných v zaviněné nepříčetnosti, jenž byl poznamenán tím, že po tři desetiletí 

naše právní úprava zvláštní skutkovou podstatu pro postih jednání v zaviněné nepříčetnosti 

neobsahovala a pachatel byl v takovém případě plně trestně odpovědný podle obecných zásad. 

Z historického vývoje je totiž jednak patrná rozdílnost názorů zákonodárců právní úpravy dané 

problematiky a jednak nelze opomenout jeho význam i pro tvorbu budoucí právní úpravy. 

Pro účely vlastní právní analýzy dané problematiky a usnadnění pochopení jejích i mimo 

právních souvislostí v obecné rovině bude na úplný úvod podán stručný výklad k otázce 

návykových látek jako nejčastějšímu prostředku přivedení se do stavu nepříčetnosti. Konkrétně 

poukázáním na několik základních pojmů používaných v souvislosti s návykovými látkami.  

V jejich přehledu se zaměřím na účinky těchto látek se zřetelem k možnosti vyvolání stavu 

nepříčetnosti, který může souviset nejen s jednorázovým užitím takové látky, ale i s dlouhodobým 

užíváním. Zneužívání návykových látek je totiž častým kriminogenním faktorem a má velký vliv 

na páchání trestné činnosti. 

Samozřejmě nebude opomenuto porovnání naší právní úpravy s podobnými úpravami 

zahraničními a na základě jejich zohlednění bude rozbor dané problematiky uzavřen úvahami o 

možných variantách de lege ferenda.  

Pramenem pro vypracování této rigorózní práce byly především učebnice trestního práva, 

dále i v použitých pramenech citované odborné publikace týkající se (ne)příčetnosti pachatele a 

posuzování subjektivní stránky trestných činů, ale i četné odborné články na téma trestného činu 

opilství a otázek souvisejících, publikované předními českými právními odborníky  v oboru 

trestního práva v právnických časopisech a dále publikace z oblasti soudní psychiatrie a soudního 

lékařství. Využita byla i publikovaná soudní judikatura zejména k otázkám posuzování 

(ne)příčetnosti a subjektivní stránky pachatele, znaleckého dokazování a rozhodovací praxe 

týkající se trestného činu opilství.  

Výsledkem této rigorózní práce by pak mělo být nalezení odpovědí na problematické 

otázky týkající se dané problematiky, a to prostřednictvím analýzy skutkové podstaty trestného 
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činu opilství, případů actio libera in causa dolosa a culposa a vlivu návykových látek na pachatele. 

O všech těchto a dalších souvisejících institutech a problémech bude pojednáno v následujícím 

textu, jehož prostřednictvím by tedy měla být podána přehledná analýza zvoleného velmi 

zajímavého právně teoretického tématu a jeho fungování v praxi, jež by jej pomohla objasnit a 

pochopit i nezainteresovaným osobám ze široké veřejnosti. A pro účely aplikační praxe pak i 

poukázáno na případné nedostatky současné právní úpravy a učiněny v úvahu přicházejí návrhy 

změn na jejich odstranění.  

 

 

1. Problematika návykových látek 

 
1.1. Pojem návykové látky a související neprávní terminologie 

 

Pro výklad problematiky, která je předmětem této rigorózní práce, je třeba na úvod vyložit 

pojem „návyková látka“, který je i součástí skutkové podstaty trestného činu opilství podle § 360 

odst. 1 trestního zákoníku.  

Návyková látka je pojem právní, definovaný v § 130 trestního zákoníku, kdy „Návykovou 

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

ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální 

chování.“  Proto, ač by tomu napovídal jazykový výklad, nejedná se o látku, která je způsobilá 

vyvolat návyk1, kdy tento pojem bude ještě vyložen níže (viz. str. 13). 

Zákonodárce přitom doslovně převzal definici pojmu „návyková látka“, která byla 

obsažena už v § 89 odst. 10 trestního zákona (dále i jen zákona č. 141/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších právních předpisů, který byl platný a účinný do 31.12.2009), a to na základě jeho 

novely realizované zákonem č. 175/1990 Sb., účinné od 1.7.1990.  

Jedná se přitom už o jedinou definici pojmu „návyková látka“ obsaženou v právní úpravě, 

neboť zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, který nabyl 

účinnosti dne 1.1.2006, byl zrušen zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi, ve znění pozdějších právních předpisů, v jehož ustanovení § 1 odst. 3 bylo 

stanoveno : „Jinými návykovými látkami než alkohol podle tohoto zákona jsou omamné látky, 

                                                  
 1  ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha: Naše vojsko, 1988, s. 13. 
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psychotropní látky a ostatní chemické látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, 

poškozuje zdraví a vede k jiné toxikomanii než alkoholismu. Pokud není v tomto zákoně výslovně 

stanoveno jinak, nepovažuje se pro účely tohoto zákona nikotin za jinou návykovou látku“. 

O legislativní nedokonalosti však nadále svědčí ta skutečnost, že pojem návyková látka pak 

ale zákonodárce nadále ještě používá v označení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve 

znění pozdějších právních předpisů, který však podle svého obsahu v případě jím používaného 

pojmu „návyková látka“ podle jeho ustanovení § 2 písm. a) dopadá jen na omamné a psychotropní 

látky, tedy jen na některé z návykových látek, jež má na mysli ustanovení § 130 trestního 

zákoníku, tedy zde je použit jen v tzv. užším smyslu.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že konkretizaci toho, co vše přesně je návykovou látkou, 

zákonodárce stejně jako v trestním zákoně ani v trestním zákoníku neprovádí, ale činí tak ve více 

dalších právních předpisech.2  

V trestním zákoníku se tak zákonodárce omezil na obecné vymezení daného pojmu tak, 

aby zahrnoval co nejširší spektrum různých látek, z nichž některé jsou zcela volně k dostání 

(ředidla, čisticí prostředky) a jiné jsou zakázány nebo je obchodování s nimi alespoň zákonem 

regulováno (lehké a tvrdé drogy). Logicky proto, aby se na některou v úvahu přicházející látku 

nezapomnělo, pokud by byl zvolen výčet taxativní. 

Samotné pojmenování těchto látek však není úplně vhodné, což je i hojně kritizováno3, 

neboť by přicházely v úvahu i vhodnější názvy např. opojné látky4, látky ovlivňující příčetnost, 

toxické či intoxikační nebo psychoaktivní látky či drogy, neboť ve výčtu těchto látek nejsou 

zahrnuty jen látky, které způsobují nějaký návyk, ale jedná se i o látky, které nejsou návykové, 

avšak mohou způsobit oslabení ovládacích nebo rozpoznávacích schopností člověka nebo způsobit 

jiný následek předpokládaný ustanovením § 130 trestního zákoníku. Jeho název tedy odpovídá jen 

některým látkám, které budou do výčtu podle citovaného § 130 patřit.  

                                                  
2  V této souvislosti nelze ale nezmínit související ustanovení § 289 odst. 1 trestního zákoníku, ve kterém je  
   v návaznosti na právní úpravu skutkových podstat tzv. drogových trestných činů uvedeno „Zákon stanoví, co se 
   považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory 
  používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek“, kdy za takový zákon je třeba považovat  
   právě zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších právních předpisů, dopadající i na  
   prekursory a pomocné látky, a to ve spojení s je specifikujícími přímo použitelnými předpisy Evropských 
   společenství, konkrétně zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004  
  o prekursorech drog a Nařízením Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí  
  pravidla k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog, dostupným na  
  http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/legislativa-evropskych-spolecenstvi-v-oblasti-prekursoru-a-pomocnych- 
  latek_1969_1051_3.html. 
3  např. TERYNGEL, Jiří: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue, 1992, č. 3, s. 24-32. 
4  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
  s. 266 – 278. 
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Alkoholické nápoje jsou pak konkretizovány zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami, ve znění pozdějších právních předpisů. Alkoholickým nápojem je podle tohoto zákona 

lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, 

pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.5 Přitom různé alkoholové nápoje 

obsahují různé množství alkoholu. Orientačně víno obsahuje 10 až 17 objemových procent 

alkoholu, lihoviny 20 až 60 a u piva se objem alkoholu pohybuje mezi 4 až 12 %.6 Ovšem pro 

pojem alkohol podle trestního zákoníku je podstatné, jestli určitá látka alkohol obsahovala a zda 

mohla působit na psychiku osoby nebo na její ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální 

chování, přičemž tato nemusí být nápojem alkoholickým.7  

Omamné a psychotropní látky jsou pak látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 zákona č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších právních předpisů. Důležité však je, zda 

jde o takové látky, jejichž vliv na člověka je takový, jaký předpokládá § 130 trestního zákoníku.8  

Za ostatní látky je třeba považovat prekursory a pomocné látky (např. toluen9), jakož i např. 

jinak běžně používané látky v domácnostech, v průmyslu nebo ve zdravotnictví, které jsou 

schopné nepříznivě ovlivnit psychiku člověka a jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo 

sociální chování, např. rajský plyn10 (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.6.2005 

sp.zn. 3 Tdo 705/2005). 

Nejčastějšími návykovými látkami, které podle aplikační praxe jsou a pochopitelně i nadále 

budou důvodem nepříčetnosti a vzniku duševní poruchy u trestného činu opilství, budou 

alkoholické nápoje a zjednodušeně řečeno další drogy.  

                                                  
5  Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších právních 
  předpisů, který platil a byl účinný do 31.12.2005, definoval pojem alkoholický nápoj jako lihoviny, destiláty, víno,  
  pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu. 
6  KVAPILOVÁ, Helena:  Soudní lékařství pro právníky. Dobrá Voda:  vydal Aleš Čeněk, 1999, s. 106. 
7  NAJMAN, S., VYCHODIL, M.: Některé problémy zneužívání návykových látek. Zdravotnictví a právo, 1998,  
   č. 10, s. 14. 
8  JELÍNEK, Jiří: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Leges, 2009, s. 163 – 164.  
9  Do 31.3.2006 byl toluen (methylbenzen) zařazen v Příloze č. 11 „POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle  
  Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (publikované pod č. 462/1991  
  Sb.)  zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších právních předpisů, přičemž aktuálně je 
  zanesen v Příloze I Kategorii 3 přímo aplikovatelného Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze  
  dne 11. února 2004 o prekursorech drog.    
10 Neboli oxid dusný či nitrogenium, jehož vdechování působí nejprve stavy veselosti (odtud název „rajský plyn“) 
  nebo hysterie, při vyšších dávkách útlum až anestetický spánek. Dlouhodobé nebo intenzivní vdechování však může  
  vést k zástavě dýchání, nebo přílišnému útlumu srdeční činnosti, případně až k zástavě srdce, v obou případech  
  s následkem smrti. Proto je velmi nebezpečné jeho případné zneužití čicháním jako drogy. 



 
 

12 

 
 

Přičemž po výše uvedeném výkladu právního pojmu návyková látka je třeba si vyložit 

s danou problematikou související a používaný medicínský, tedy nikoli právní, pojem „droga“11, 

který je u laické veřejnosti nepochybně srozumitelnějším pojmem, než právní pojem návyková 

látka, zahrnující, jak už bylo výše uvedeno, i látky nezpůsobilé vyvolat návyk. Kdy drogou lze 

rozumět sušenou nebo jinak konzervovanou chemickou látku rostlinného nebo živočišného 

původu, která slouží jako léčivo, farmaceutická látka nebo surovina pro výrobu léčiv. V 

přeneseném významu se drogou rozumí omamná látka přírodní nebo syntetická.12 Světová 

zdravotnická organizace pak definovala v roce 1969 drogu jako jakoukoli látku, která, je-li 

vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.13 Podle této definice 

sem proto spadá i alkohol. 

Běžně je užíván i pojem „narkotika“, kterými jsou látky, které vyvolávají celkové 

znecitlivění a ztrátu bolesti (např. morfin). Anestetika jsou látky znecitlivující, které ovlivňují 

vnímání bolesti. Lze říci, že to jsou slabá narkotika. Jako omamné látky je označována skupina 

látek s výrazným fyziologickým účinkem, který je nebezpečný pro vznik závislosti (např. hašiš, 

opium, LSD). Látky psychotropní jsou těkavé látky, které jsou zneužívány především čicháním 

nebo inhalováním (éter, toluen, chloroform).14 

Dalším s danou problematikou souvisejícím pojmem je akutní intoxikace. Lze pod ním 

rozumět stav, který následuje po aplikaci psychoaktivní látky a má za následek poruchu v oblasti 

vědomí, rozpoznávání, vnímání, úsudku, rozrušení nebo chování, nebo jiné psychofyziologické 

funkce a reakce.15 V případě intoxikace alkoholem se také užívá pojmu podnapilost. 

Toxikomanie znamená stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i 

společnosti, a který je vyvolán opakovaným požíváním drogy. Charakteristická je přitom třemi 

znaky, a to nutkáním, přáním nebo potřebou pokračovat v užívání drogy a získat ji všemi 

prostředky, dále tendencí zvyšovat množství látky a nakonec psychickou a někdy i tělesnou 

závislostí na účincích drogy.16 I tato definice pochází od Světové zdravotnické organizace a je už 

z roku 1950. V roce 1983 pak komise znalců Světové zdravotnické organizace charakterizovala 

toxikomanii čtyřmi znaky, kterými jsou psychická závislost, fyzická závislost projevující se 

                                                  
11  Pojem droga se přesto v právní řádu České republiky začíná i bez legální definice užívat, např. ve  zcela novém 
   zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších právních předpisů, a to v souvislosti se  
    zřízením Národního registru léčby uživatelů drog. 
12  ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha, Naše vojsko, 1988, s. 18. 
13   ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha, Naše vojsko, 1988, s. 20. 
14   Lexicon of  alcohol  and drug  terms  published by the World Health Organization 
15   ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha, Naše vojsko, 1988, s. 18. 
16   JURÁKOVÁ, Iveta: Trestněprávní  postih  toxikomanů. 1. vydání, Masarykova universita v Brně, 1999, s. 10. 
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abstinenčním syndromem (jeho projevy jsou pocení, křeče, nespavost, slzení, průjem apod.), 

zvýšená schopnost organizmu vzdorovat účinkům drogy a nutkavá potřeba opatřit si drogu bez 

ohledu na prostředky nebo důsledky jejího získání.17 

Návyk je pak možno vyložit tak, že se jím rozumí silná touha po látce (nikoliv nutkavá 

potřeba drogy), tendence zvyšovat dávku je malá nebo zcela chybí, závislost je pouze psychická a 

nikoliv tělesná, proto chybí odvykací syndrom. Důležité také je, že škodlivé účinky se týkají 

jednotlivce a nezasahují společnost.  

Komise znalců světové zdravotnické organizace navrhla v roce 1964 oba předchozí pojmy 

sloučit do nového pojmu závislost a v roce 1969 byla vytvořena definice, že drogová závislost 

znamená psychický a někdy i tělesný stav vyplývající ze vzájemného působení mezi živým 

organizmem a drogou, charakterizovaný změnami chování a jinými reakcemi, které vždy zahrnují 

nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro její psychické účinky a někdy také proto, aby se 

zabránilo nepříjemnostem plynoucím z její nepřítomnosti. Tolerance může být přítomna nebo 

nepřítomna. Osoba může být závislá na jedné nebo více drogách.18 V současné době je syndrom 

závislosti veden jako nemoc. Jeho obsah je podobný s definicí závislosti. Označuje soubor jevů 

týkajících se chování, poznávacích a psychosociálních stavů, které se vyvinou po opakovaném 

užívání drog, zahrnujících zejména silnou touhu po aplikaci drogy, obtíže při ovládání jejího 

užívání, pokračování v něm navzdory závažným následkům, přednost užívání drogy před jinými 

aktivitami a závazky, zvyšující se toleranci a někdy i abstinenční syndrom.19 

Poslední skupinou pojmů, kterou je třeba v souvislosti s rozebíranou problematikou zmínit, 

jsou pojmy úzus, abúzus a misúzus, jež jsou běžně soudními znalci užívány v rámci jimi 

podávaných znaleckých posudků k posouzení zachovalosti rozpoznávacích a ovládacích 

schopností pachatele. Kdy úzus znamená užívání či požívání (látky) ve shodě s předpisy, v zájmu 

jednotlivce a společnosti. Důležité je, že takové užívání nepoškozuje lidské zdraví. Abúzus 

znamená nadměrné užívání (drog) nebo jejich užívání za nepřijatelné situace. Abúzus drog je 

nemírné užívání drog, neslučitelné s lékařskou praxí nebo nesouvisející s ní.20 Nicméně světová 

zdravotnická organizace již pojem abúzus nepoužívá.21 Místo toho používá pojmy škodlivé užívání 

a nebezpečné užívání. V případě škodlivého užívání se jím rozumí způsob užívání psychoaktivních 

                                                  
17   ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha, Naše vojsko, 1988, s. 19. 
18  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision - Version for 2003 
   - F 10, tj. Mezinárodní klasifikace nemocí v revizi 10 (MKN-10). 
19  ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha, Naše vojsko, 1988, s. 21. 
20  Lexicon  of  alcohol  and  drug  terms  published  by  the  World Health Organization. 
21  ŠEDIVÝ, Václav, VÁLKOVÁ, Helena: Lidé, alkohol, drogy. 1. vydání, Praha, Naše vojsko, 1988, s. 21. 
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látek, který poškozuje zdraví, ať už fyzické nebo duševní. Nebezpečné užívání je vymezeno újmou 

pro uživatele a ta nemusí být jako v případě škodlivého užívání jen na zdraví, ale i sociální. 

Důležitý rozdíl je také v tom, že újma je pouze potenciální, nikoliv již vzniklá. Posledním pojmem 

je misúzus, čímž lze označit chybné, neodůvodněné užívání drog (např. ve větším množství, než je 

nezbytně nutné), bez ohledu na to, zda byly získány legálně nebo nelegálně.22 

 

1.2. Druhy drog 
 
Drogy (ve výše vyloženém významu definice Světové zdravotnické organizace) můžeme 

pak rozdělit do několika skupin. Jednorázové i dlouhodobé užívání drog má za následek ovlivnění 

funkcí organizmu, které může vyústit až v trvalé poškození zdraví. V následujících kapitolách však 

budou primárně rozvedeny ty účinky drog, které mohou mít význam trestněprávní. 

 

Opiáty 

 
Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic maku setého. Příprava nápoje z předmětné 

šťávy má svůj doložitelný původ již ve starověkém Řecku. Účinnou látkou v opiu je přitom morfin 

neboli morfium. Nejvíce nebezpečným od opia odvozeným alkaloidem je diacetylmorfin neboli 

„heroin“, jehož udávaná účinnost oproti morfinu je dvakrát až třikrát vyšší. Ačkoliv je vysoce 

návykový, není bez zajímovaosti, že např. ve Velké Británii je pod jménem „diamorphine“ k 

dostání na lékařský předpis. Tzv. český heroin (slang. „braun“) ve skutečnosti není heroinem. Jde 

o směs opioidů (hydrokodon, dihydrokodeinon) vyrobených z kodeinu. Kodein (metylmorfin) a 

etylmorfin jsou pak rovněž další významné alkaloidy odvozené od opia. Mezi opiáty pak patří i 

metadon, což je dlouhodobě účinná syntetická látka s podobnými účinky jako má heroin a v 

současné době bývá předepisován lidem závislým na heroinu při odvykacích programech.  

Užití opiátů u uživatele vyvolává stav euforie a útlum fyzické i psychické bolesti, 

zpomalené reakce, nezájem o okolí. Pro abstinenční stav je charakteristické podráždění, neklid, ale 

zároveň i stavy úzkostí a depresí. Pokud pak jde o tělesné příznaky, tak lze poukázat na rozšíření 

zornic, ale i nadměrné pocení, slzení, tzv. husí kůži, třes, ale i překrvení nosní sliznice. Při vyšším 

stupni závislosti se dostavují průjmy, pohybový neklid, záchvaty zuřivosti, křeče, zvracení, vysoké 

teploty, úbytek váhy, poruchy krevního oběhu. Může dokonce nastat i smrt. 

                                                  
22  KVAPILÍK, J., SVOBODOVÁ, A. a kolektiv: Člověk a alkohol, 1. vydání, Praha, Avicenum zdravotnické  
   nakladatelství, n.p., 1985, s. 1. 
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Halucinogeny 

 
Halucinogeny jsou látky, které u uživatele vyvolávají změny vnímání času, prostoru a 

vzdálenosti. Mezi tyto látky jsou řazeny jednak LSD, které je látkou syntetického původu, a jednak 

meskalin a psylocybin, což jsou látky obsažené v přírodních zdrojích, a to houbách a rostlinách. 

Rovněž pak i „taneční“ droga extáze (MDMA - chemicky 3,4-methylendioxy-N-

methylamfetamin). Mezi jejich charakteristické účinky patří zmíněné změny vnímání, ale i ztráta 

vůle a sebekontroly, zvýšení možnosti sugestibilit, ale i nutkání k agresivitě. Zaznamenány byly  

i sebevražedné pokusy, ale i výskyt paranoidních psychóz a aktivace schizofrenních psychóz. 

Jejich dlouhodobější užívání má za následek těžké poškození osobnosti. 

 

Těkavé látky 

 
Těkavými látkami jsou látky jako éter, chloroform, toluen a benzol, tedy látky chemické. 

Jejich výroba je sice realizována pro využití v chemickém průmyslu, přesto ale dochází i k jejich 

drogovému zneužívání. Typickým způsobem jejich aplikace je inhalování výparů. Jejich užití 

vyvolává halucinace, pseudohalucinace a iluze, také se dostavuje pocit euforie a člověk přestává 

být dočasně schopen reagovat na své okolí, není schopen chůze a řeči. Stav uživatele látky je 

podobný stavu narkózy, proto byly dříve tyto látky využívány i k anestetickým účelům. Při 

nadměrném užití nelze vyloučit vyvolání nepravidelností v srdečním rytmu, ale i ochrnutí 

mozkové tkáně a smrti. Tělesná poškození, např. poškození mozku, plic, srdce, tukové tkáně 

obalující nervy či poškození cév, pak může způsobit jejich užívání po delší dobu. Stejně tak může 

vést i k psychické závislosti.  

 

Kannabinoidy 

 
Surovinou pro jejich výrobu je konopí seté, které obsahuje účinnou látku 

tetrahydrokanabinol (THC). Vyprodukovanými drogami z něho jsou hašiš a marihuana. Hašiš je 

pryskyřičná látka vylučovaná samičími rostlinami konopí. Marihuana se připravuje usušením listů 

a květenství samičích rostlin konopí.  

Kannabinoidy vyvolávají u uživatele sucho v ústech, dráždivý kašel, krátkodobé euforie a 

uvolnění, které zpravidla přecházejí v úzkost a někdy i afektivitu a agresivitu, která může vyústit 
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nejen v sebevraždu, ale i agresi vůči okolí. Při vyšších dávkách byly potvrzeny poruchy vnímání a 

zrakové halucinace. Dochází také ke stavu bezmocnosti a neschopnosti dosahovat nějakého 

výkonu. Po odeznění euforického účinku se dostavuje opačná nálada, tedy pláč a pokračuje ztráta 

výkonu. 

Při dlouhodobém užívání dochází, v případě hašiše dokonce dříve a rychleji, k poruchám 

paměti, obzvláště neschopnosti si něco zapamatovat, ale i intelektu. Při těžších případech pak až k 

demenci, trvalému poklesu intelektuální aktivity a ztrátě pracovní schopnosti. Vyskytuje se také 

agresivní chování. 

 

Psychostimulancia 

 
Mezi ně je řazena řada jak umělých, tak i přírodních látek, pro které je společné, že 

zahánějí pocity hladu a únavy a navozují pocit svěžesti a euforie. Zjednodušeně řečeno zvyšují 

takzvané psychomotorické tempo. Poskytují možnost udržet se v bdělém stavu i přes únavu. 

Člověk má pocit, že jeho myšlení je výkonnější, má zvýšenou nabídku představ a rychle se 

střídajících myšlenek. Pro tyto vlastnosti jsou psychostimulancia vyhledávána lidmi pracujícími ve 

velkém nasazení, studenty, sportovci apod. 

Přírodního původu, a to z listů rostlin, jsou tabák, resp. jeho účinná látka nikotin, dále i 

kofein a kava, což je název pro nápoj z pepře opojného. Také betel, což je název pro smotek listů 

pepře betelového, ale i koka, což jsou listy koky pravé. Krátkodobé ani dlouhodobé užívání těchto 

přírodních látek přitom nemá trestněprávní význam.  

Mezi umělými psychostimulancii, která vznikají chemickým procesem, jsou 

nejvýznamnější kokain a amfetaminy. Patří sem i ve zdravotnictví využívaný ritalin, používaný 

k léčbě narkolepsie (porucha spánku), ale i v případě diagnostikovaných poruch pozornosti a 

hyperaktivity (ADHD), kdy jeho nadúžívání může vést až k závislosti.  

Pokud jde o kokain, tak mezi jeho následky patří euforie a zvýšení pracovní výkonnosti, 

kdy u uživatele mizí potřeba spánku. Nicméně při vyšší dávce pak dochází ke ztrátě vědomí, popř. 

až ke smrti, kdy smrtelná dávka je už asi 0,5g. Po odeznění účinků dávky se dostaví deprese, což 

vede k aplikaci další dávky. Po několika týdnech se začnou vyskytovat přechodné deliriózní stavy 

s poruchami vnímání a halucinacemi. Při halucinacích se vyskytují příjemné zážitky, mající 

podobu splněných tužeb, ale i nepříjemné halucinace. Zde lze vysledovat určitou podobnost s 

deliriem tremens (blíže viz. kapitola věnovaná alkoholu), a tyto vjemy mají za následek 
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sebezraňování. Při dlouhodobém užívání se u uživatele objevuje ztráta vyšších citů a devastace 

osobnosti. 

Amfetaminy se označují skupiny látek, které jsou součástí skupiny aminů. Patří sem např. 

adrenalin, efedrin, fenmetrazin, metamfetamin (pervitin) a amfetamin. Charakteristický účinek 

těchto látek spočívá ve vzniku stavu euforie a ztráty obav. Největším nebezpečím při dlouhodobém 

užívání těchto látek je vznik paranoidních bludů, např. chorobná vztahovačnost, výskyt agresivity, 

sebevražedných tendencí a někdy halucinací. 

 

Medikamenty 

 
Nežádoucí účinek léků, tedy psychická nebo i fyzická závislost, se mohou objevit i v 

případě nesprávného užívání jinak léčivých přípravků, tj. jde o výše zmiňovaný tzv. misúzus. Mezi 

nejčastěji zneužívané léky patří hypnotika, což jsou léky navozující stav podobný přirozenému 

spánku, např. rohypnol či zolpidem. Dále trankvilizéry, tj. léky snižující úzkost, např. diazepam, 

ale i antidepresiva, např. neurol a analgetika k tlumení bolesti jako např. alnagon. 

 

Alkohol a alkoholické nápoje 

 
Posledním druhem drog je alkohol, který je nejčastější a nejpřístupnější drogou, jejíž 

nebezpečnost je dána především tím, že jeho konzumace je společností tolerována a tudíž spojena 

s běžným společenským životem každého člověka a návyk na tuto drogu začíná velmi latentně a 

nenápadně, avšak její vliv na psychiku a později i na fyzickou stránku člověka je obrovský.   

Po požití alkoholu dochází k různým tělesným a psychickým změnám, které se projevují 

uvolněním úzkosti, vzrůstáním sebevědomí, odstraňováním zábran, agresivitou, často dochází i ke 

zhoršení schopnosti paměti vštěpovat události během intoxikace alkoholem do paměti, vzniká tzv. 

alkoholické okénko, které však z forenzního hlediska není nikterak důležité, znamená pouze to, že 

požitý alkohol zabránil uložení vzpomínek do paměti. Rozlišujeme pak různé typy podnapilosti. 

Může se jednat o podnapilost prostou, která může být podle stupně intoxikace lehká, středně silná, 

která často vede k agresivitě jedince, a těžká, kde jsou již agresivní projevy časté a hrubě jsou 

narušeny psychomotorické funkce, nebo o už podnapilost velmi těžkou, která již vede 

k bezvědomí, případně ke smrti.23  

                                                  
23  ŠTUDENT, Vladimír: Soudní psychiatrie a trestní právo. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,  
   1989, s. 93. 
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 Průměrný život alkoholiků je podle odborných analýz nejméně o deset let kratší ve 

srovnání s ostatní populací. 

 Specifikum alkoholu je přitom v tom, že zatímco ostatní drogy jsou užívány pro dosažení 

nějakých účinků na organismus (viz. účinky ostatních drog popsaných výše), alkoholické nápoje je 

možné konzumovat v naprosto zanedbatelném množství i jen pouze pro chuťový požitek.  

S ohledem na skutečnost, že alkohol je celospolečensky nejrozšířeněji zneužívanou drogou, 

kdy v roční spotřebě alkoholu na jednotlivce dlouhodobě patříme k zemím s nejvyšší konzumací, 

bude v následujících podkapitolách provedeno podrobnější vyhodnocení zejména jeho účinků ve 

spojení s jeho možným trestněprávně relevantním vlivem, ale i postojů společnosti k němu. Přitom 

nelze nezmínit, že podle statistických údajů jsou zpravidla až dvě třetiny vražd a až polovina 

znásilnění spáchány pod vlivem alkoholu.  

 

1.3. Problematika alkoholu 
 

 
Obecný úvod 

 
Chemicky označujeme za alkoholy skupinu organických látek, které obsahují jednu nebo 

více hydroxylových skupin (-OH). V alkoholických nápojích je hlavní složkou etanol (vzorec 

C2H5OH). Alkoholický nápoj (v dalším textu bude v tomto významu používáno pojmu alkohol) je 

vyráběn buď kvašením (objem alkoholu do 14 procent) nebo destilací. 

Z hlediska účinků na lidský organismus patří alkohol mezi hypnosedativa, je podobný 

barbituranům (hypnotika a látky s anestetickými a antiepiletickými účinky) se středním až 

krátkodobým účinkem. Alkohol je jednou z nejslabších drog, kdy jeho účinky se výrazněji projeví 

až v množství 1g/kg hmotnosti (=1 promile, což je pro zajímavost milionkrát větší množství než v 

případě LSD).24 

Fyziologická hladina alkoholu v krvi činí 0,03 promile. Po konzumaci většího množství 

ovoce může tato hladina stoupnout až na 0,2 promile. „K dosažení hladiny 0,5 promile by však pak 

bylo třeba vypít přibližně už 50 litrů ovocných šťáv.“25 

Skutečnost, zda člověk požil alkohol, lze zjistit klinickým vyšetřením, např. Rombergovým 

testem, což je tzv. test rovnováhy s předpaženými pažemi, s dlaněmi nahoru, se zavřenýma očima 

                                                  
24  KOLLÁR, J. a kolektiv: Poznatky a argumenty k protialkoholní výchově. 1. vydání, Praha: Naše vojsko, 1988,  
   s. 7. 
25  KVAPILÍK, J., SVOBODOVÁ, A. a kolektiv: Člověk a alkohol. 1. vydání, Praha: Avicenum zdravotnické 
   nakladatelství, n.p., 1985, s. 22. 
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a naboso, kdy testovaná osoba postupně zaujímá 4 polohy (stoj spojný, stoj měrný s chodidly za 

sebou, stoj na jedné noze a pata volné nohy je opřena o koleno nohy stojné a poslední poloha je 

váha předklonmo a paže v upažení) a v každé následující se zmenšuje plocha opory. Pro účely 

trestního řízení je však mnohem praktičtější a objektivnější zkoumání vydechovaného vzduchu 

(pomocí detekčních trubiček) nebo laboratorní vyšetření, např. Widmarkovou zkouškou, 

enzymatickou metodou nebo metodou plynové chromatografie. Jen laboratorní vyšetření krve by 

však měla poskytnout objektivní podklad pro psychiatrický posudek k vyšetření duševního stavu 

pachatele.26  

 

Následky požití alkoholu 

 
Požití alkoholu ovlivňuje téměř všechny funkce organizmu. Nicméně z hlediska 

trestněprávního je klíčovým pojmem v souvislosti s alkoholem tzv. opilost (ebrieta). Rozlišovány 

jsou opilost prostá, kombinovaná a patická. 

Prostá opilost nebo také podnapilost má, jak již bylo výše naznačeno, tři stupně - lehký, 

střední a těžký. Lehká podnapilost (množství 0,5 – 1,5 promile) se projevuje dobrou náladou a 

uvolněností, ale již i mírnou poruchou koordinace. Při středním stupni (1,5 – 2,5 promile) jsou 

předchozí znaky prohloubeny a kromě toho se objevuje porušování společenských norem, 

připravenost k agresivnímu jednání (záleží na konkrétní situaci a povaze pachatele), porucha 

pozornosti a zadrhávání řeči. Při těžké podnapilosti (nad 2,5 promile) jsou výrazně porušeny 

psychomotorické funkce (vrávorání a pády na zem), řeč se stává nesrozumitelnou. Při velmi těžké 

intoxikaci následuje bezvědomí, popř. i smrt. Vznik stavu nepříčetnosti při prosté opilosti se nedá 

vyloučit, ale je obtížně dosažitelný (podle Nejvyššího soudu České republiky dokonce nemožný, 

jak bude ještě dále zmíněno). Výše zmíněné hodnoty nemají absolutní platnost, protože projevy 

požití alkoholu se mohou u různých osob lišit. Podle praktických medicinských poznatků je u dětí 

a mládeže množství potřebné pro dosažení opilosti menší a smrtelná dávka se pohybuje velmi 

překvapivě již od 0,3 až 0,5 promile. 

Patická opilost je pro svůj trestněprávní význam v podrobnostech zmíněna níže. 

Kombinovaná opilost vzniká současným požitím alkoholu a léků. 

                                                  
26  K tomu srov. Rt 46/94 - rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18.2.1994 sp.zn. 2 To 37/93, podle kterého 
    nezbytným předpokladem pro posouzení otázky, zda pachatel trestného činu jednal za podmínek ustanovení  
    § 201a tr. zákona o trestném činu opilství, je objektivní zjištění výšky hladiny alkoholu v jeho krvi, které spadá do  
    oboru soudního lékařství. Teprve na základě tohoto, popř. i dalších potřebných zjištění, je možno objasňovat 
    okolnosti významné pro posouzení příčetnosti obviněného znaleckým posudkem z oboru psychiatrie o duševním 
    stavu pachatele. 
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Z hlediska vlivu na intelektuální funkce lze konstatovat, že alkohol zhoršuje vštípení, 

uchování a vybavení si paměťových stop a schopnost učení je zpomalena. Vyskytuje se také 

intoxikační amnézie (tzv. okénko). Při dlouhodobém zneužívání následuje trvalejší úbytek IQ.  

Co se týče nálady, na počátku intoxikace se dostavuje euforie, rozjaření a mnohomluvnost. 

Později je tato pozitivní nálada vystřídána depresí, únavou a ospalostí. Alkohol má za následek 

zvýšenou impulzivitu, povrchnost, člověk volí riskantní řešení. Nebylo však prokázáno, že by 

výlučně alkohol byl spouštěčem agresivity, ale že má za následek pouze zvýšení pohotovosti k 

agresivnímu jednání, ale samotný agresivní projev je výsledek interakce jedince s okolím, 

společností a prostředím.27 Při pití ve skupině stoupá agresivita více než při pití o samotě. 

Rovněž nelze konstatovat, že by alkohol způsoboval sexuální deviace. Páchání sexuálně 

motivovaných činů v opojení souvisí se ztrátou zábran, které existují ve střízlivém stavu. Alkohol 

zde opět plní funkci aktivátoru. U alkoholiků se deviace mohou vyskytnout v důsledku poruchy 

mentálních funkcí. Někdy se může stát, že i normální jedinec se v opojení ukájí deviantním 

způsobem. Souvisí to však s tím, že v tomto stavu stoupá sexuální apetit (při nižších dávkách, při 

vyšších naopak klesá), ale vhodné objekty se nemusejí vyskytovat v dosahu. 

 

Poškození zdraví jako následek požívání alkoholu 

 
Alkohol může poškodit zdraví člověka v jakékoli fázi jeho vývoje. Obecně platí čím nižší 

věk, tím kratší doba požívání je k poškození nutná.  

Při alkoholismu se může vyskytovat celá řada chorob. Alkoholismus postihuje všechny 

myslitelné tělesné (např. poškození jater, srdce, látkové výměny, propuknutí žloutenky, poškození 

trávicí trubice nebo kožní onemocnění) a psychické funkce.  

Vzhledem k tématu této práce je pak třeba se zaměřit na uvedení těch poruch, které mohou 

mít vliv na příčetnost pachatele, pro kterou jsou rozhodné duševní choroby pachatele. Tyto duševní 

choroby lze přitom rozdělit do dvou skupin.  

Pro první skupinu je typická změna smyslového vnímání, např. vznik halucinací. Patří sem 

např. delirium tremens28 a alkoholová halucinóza, projevující se sluchovými halucinacemi a silnou 

                                                  
27  KVAPILÍK, J., SVOBODOVÁ, A. a kolektiv: Člověk a alkohol. 1. vydání, Praha: Avicenum zdravotnické  
   nakladatelství, n.p., 1985, s. 40. 
28  HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena: Psychologický slovník, Praha: Portál 2006, s. 100-101 – delirium tremens  
   rozuměj psychotický stav charakterizovaný kvalitativní poruchou vědomí, třesem, pocením, psychomotorickým 
   neklidem, úzkostí, iluzemi a halucinacemi. K deliriu dochází zpravidla ve večerních hodinách, nemocný se nejistě 
   rozhlíží a vylekaně reaguje na běžné zvuky. Časté jsou zrakové halucinace drobných zvířat (mikrozoopsie, např. 
   myší), mohou se vyskytnout epileptické záchvaty. K deliriu dochází většinou do 24-36 hodin po posledním napití. 
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úzkostí s maximem ve večerních a nočních hodinách. Druhá skupina duševních chorob se 

vyznačuje ovlivněním myšlenkových pochodů, zejména vznikem bludů, smyšlenek a demence. Do 

této skupiny náleží alkoholická paranoia, alkoholická demence, Korsakovova psychóza (hluboké 

narušení krátkodobé paměti) a Marchiafava-Bignami syndrom (neurologické ataky demence). 

Jakož i Wernickeova encefalopatie, což je neurologická porucha vznikající při těžkém nedostatku 

vitaminu B1, která se projevuje poruchami vědomí, obrnou okohybných svalů, poruchami chůze, 

ataxií – poruchami koordinace, jakož i demencí, a to v důsledku degenerace mozečku. 

 

1.4.  Návykové látky a zaviněná nepříčetnost  

 
Na základě předchozího výkladu je pak možné vymezit tři situace, kdy lze v souvislosti s 

návykovými látkami uvažovat o nepříčetnosti. Nepříčetnost může nastat u konzumenta 

návykových látek při akutní intoxikaci, při abstinenčním syndromu nebo jako důsledek 

dlouhodobého zneužívání návykových látek. Pro využití institutu opilství a s ním spojených otázek 

je klíčové vyřešit, kterou z nepříčetností je možné považovat za zaviněnou.  

O této otázce bude blíže pojednáno níže v části čtvrté. Nicméně nyní je na místě se už dále 

věnovat přímo problematice jednání v zaviněné nepříčetnosti, a to předně z hlediska historického 

vývoje právní úpravy související s předmětnou problematikou. Konkrétně bude popsáno období od 

první Československé republiky29, kdy nejprve došlo k recepci právní úpravy z 19. století a 

postupně se uplatňovaly různé koncepce, jež budou pak níže v části třetí zrekapitulovány a rovněž 

dále podrobněji rozvedeny. 

 

2.     Historický vývoj související právní úpravy 
 

Se vznikem Československa dne 28.10.1918 bylo třeba řešit mimo jiné i otázku jeho 

právního řádu, tj. které právo bude v novém státě platit. Z důvodu kontinuity právního systému 

v novém státě došlo k recepci zemských a říšských zákonů a nařízení. A to na základě tzv. 

recepční normy obsažené v Čl. 2 zákona Národního výboru československého č. 11/1918  

Sb.z. a n., o zřízení samostatného státu československého. Zde bylo stanoveno: „Veškeré 

                                                                                                                                                                   
 

   29   Pokud jde o období předchozí, bylo již podrobně zpracováno In: ŘÍHA, Jiří: Vývoj právní úpravy 
       nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, č. 4. 
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dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ Recepce se tak týkala 

všech oblastí práva, a tudíž i práva trestního. Platnosti pozbyly pouze ty předpisy, které odporovaly 

vzniku tohoto nového státního útvaru. 

V důsledku toho tak i v oblasti trestního práva byl zachován právní dualismus, který 

spočíval v tom, že na území Čech, Moravy a Slezska zůstal v platnosti rakouský Trestní zákon o 

zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852 (zákon č. 117/1852 ř.z.) a na území Slovenska a 

Podkarpatské Rusi byl nadále v platnosti uherský trestní zákon z roku 1878 a zákon o přestupcích 

z roku 1879.30 Tento stav přitom přetrval až do roku 1950, kdy byl vydán nový trestní zákon, který 

uvedený dualismus odstranil a unifikoval trestní předpisy na celém území Československa.  

 

2.1. Zákon č. 117/1852 ř.z., trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích 
 

Předmětný zákon, který na našem území platil v období od 01.09.1852 do 31.07.1950, tedy 

téměř 98 let, již obsahoval právní úpravu jednání v zaviněné nepříčetnosti.  

Klíčovým bylo jeho ustanovení § 2 písm. c), které stanovilo, že úplné opilství vylučuje zlý 

úmysl31 (to byla podle § 1 podmínka trestní odpovědnosti, když s nedbalostním zaviněním 

pracoval tento zákon jen na několika málo místech). Jestliže se však pachatel přivedl do stavu 

opilství v úmyslu spáchat zločin, byl za něj odpovědný.32  

Ustanovení § 236 ale výslovně vyloučilo možnost, že by se činy spáchané ve stavu opilství 

mohly považovat za zločiny, ač by měly jejich znaky, a to pokud byly spáchány v nahodilém 

opilství: „Ačkoliv činy, jež jinak jsou zločiny, když spáchány byly v nahodilém opilství, za zločiny 

pokládati se nemohou (§ 2 lit. c), tresce se v tomto případu přece opilství jako přestupek  

(§ 523)“. 

Opilství tak bylo jen přestupkem. Podle § 500 písm. e) bylo opilství konkrétně přestupkem 

proti mravopočestnosti se zařazením do Dílu II. „O přečinech a přestupcích“, Hlavy třinácté „O 

přečinech a přestupcích proti veřejné mravopočestnosti.“  

                                                  
30  HORÁK, Ondřej: Trestní právo meziválečného Československa. In SALÁK, Pavel, TAUCHEN, Jaromír (eds). 
   Československé trestní právo v proměnách věků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 76 – 81.  
31   Rt 2772/1927 - Rozhodnutí ze dne 10.5.1927 sp.zn. Zm I 187/27  - Pokud by pak soud dospěl k přesvědčení,  
   že stěžovatel úplně opilým nebyl, bylo by mu pak uvažovati o tom, že i opilost, nedosahující stupně § 2 c) tr. zák. 
   může následkem zkalení vědomí s ní spojeného, při verbálních deliktech s ohledem na jejich zvláštní povahu, kde 
   uvážení a provedení činu mohou spadati v týž okamžik, vyloučiti k takovýmto deliktům předpokládaný zlý úmysl. 
32  § 2 písm. c) zákona č. 117/1852 ř.z. zněl: „Proto nepřičítá se konání neb opominutí za zločin  v úplném opilství,  
   ve kteréž se pachatel připravil, zločinu v úmyslu nemaje (§ § 236 a 523), anebo v jiném pomatení smyslů, v němž 
   sobě činu svého vědom nebyl.“ 



 
 

23 

 
 

Pokud jde o koncepci právní úpravy, tak ta stanovila odpovědnost pachatele za stav 

opilství, ale za účelem postihovat především čin spáchaný ve stavu opilství. Existovaly přitom dvě 

skutkové podstaty obsažené v § 523 (Opilství) a § 524 (Zastaralé opilství) tohoto zákona.  

Dnešnímu stavu se nejvíce přibližoval přestupek podle § 523, neboť stejně jako v současné 

právní úpravě bylo podle této skutkové podstaty spáchání činu v opilství, který by jinak byl 

zločinem, objektivní podmínkou trestnosti.33 Znění tohoto ustanovení bylo následující: „Pro 

opilství jako přestupek trestati se má, kdo jsa opilým vykoná nějaký čin, který by se mu kromě 

opilství přičítal za zločin (§ 236). Trestem na to jest vězení od jednoho až do tří měsíců. Věděl-li 

opilý ze zkušenosti, že v opilství podroben jest prudkým hnutím mysli, má býti vězení zostřeno, 

ale při těžších zlých skutcích uznati se má na tuhé vězení až do šesti měsíců.“34 Tedy podle 

ustanovení § 523 se přestupku dopustil ten, kdo v opilosti (z ustanovení § 2 plyne, že pojem opilost 

je podřazený pojmu nepříčetnost v dnešním významu, kdy zákon z roku 1852 tento pojem 

nepoužíval) „spáchal“ čin, který by byl jinak zločinem. Zpřísnění postihu pak hrozilo pachateli, 

který vzhledem k předchozí zkušenosti věděl, že je ve stavu opilosti náchylný k prudkým hnutím 

mysli, jakož v případě těžších zlých skutků.  

Přestupek podle § 524 byl pak vymezen tak, že: „Pro zastaralé opilství jako přestupek 

trestati se mají řemeslníci a nádenníci, kteří pracují na střechách a lešeních, nebo kteří zacházejí s 

věcmi, s nimiž spojeno je bezpečí ohně, jakož i takové osoby služebné, jichž nebedlivostí oheň 

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

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

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

když mistři nebo pánové služební sobě na to u úřadu stěžují.“ V širším slova smyslu jej tedy bylo 

možné přirovnat k dnešnímu trestnému činu „Ohrožení pod vlivem návykové látky“ podle § 274 

trestního zákoníku.35 Pachatel přestupku zastaralého opilství byl tudíž postihován, jen pokud byl 

přestupek spáchán veřejně; jinak jen na návrh. 

Je tedy patrné, že už zákon z roku 1852 se přiklonil k dále rozvedené koncepci 

„Rauschdeliktu“ (str. 38 a násl.) neboli koncepci zvláštní skutkové podstaty, přičemž odpovědnost 

pachatele byla vyvozována ze spáchání činu jinak trestného, majícího jinak znaky už zločinu, byť 

se ale nezabýval způsobem přivedení se do stavu opilství. Opilost musela být ale nahodilou, nikoli 

                                                  
33  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 55. 
34   ŠUBRT, Milan: Zaviněná nepříčetnost. Trestní právo, 2011, č. 9, s. 24. 
35  Srov. LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 55. 
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však na rozdíl od dnešní právní úpravy zaviněnou. Uvažovat tak lze dokonce o objektivní 

odpovědnosti pachatele.  

Postihování opilství přitom bylo ve srovnání s dnešní právní úpravou velmi mírné  

a odstupňované oproti současné právní úpravě zcela opačně, tedy pro případ, že v opilosti byl 

spáchán těžký zlý skutek nebo se jednalo o pachatele, jenž si byl vědom, že opití u něj vyvolá 

„prudké hnutí mysli“ (tedy v podstatě mohl předpokládat, že by se pak mohl v opilosti činu jinak 

trestného dopustit), hrozil oproti základní trestní sazbě postih přísnější, zatímco podle dnešní 

právní úpravy je dána jedna trestní sazba, která se ale nepoužije a použije se trestní sazba mírnější, 

spáchá-li pachatel v zaviněné nepříčetnosti čin jinak mírněji trestný.  

 

2.2. Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 
 

Tento zákon nahradil s účinností od 01.08.1950 trestní zákon o zločinech, přečinech a 

přestupcích z roku 1852 a platil do 31.12.1961, tj. po dobu dvanácti let.  

Zákon č. 86/1950 Sb. byl přijat dne 12. července 1950. Jednalo se o první kodifikaci 

trestního práva s celostátní působností, tzn. s platností na území České i Slovenské republiky. Na 

rozdíl od zákona č. 117/1852 ř.z. došlo k odstranění tripartice, tedy rozlišování trestných deliktů na 

zločiny, přečiny a přestupky. Zavedena byla jediná kategorie trestných deliktů - trestný čin, tedy 

tzv. monopartice. 

Zaviněná nepříčetnost zde byla upravena prostřednictvím trestného činu „Opilství“, který 

byl zařazen do Hlavy třetí s názvem „Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“, Oddílu 

pátého s názvem „Jiné trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.“  

V podstatě přitom byly rozlišovány čtyři skutkové podstaty trestného činu opilství, jedna v 

§ 186 a tři v § 187. 

Ustanovení § 186 při vymezení skutkové podstaty trestného činu opilství stanovilo: „Kdo 

se požitím alkoholického nápoje nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v 

němž se dopustí trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let; dopustí-li se však 

trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.“ 

Ustanovení § 187 tohoto zákona rovněž pojednávalo o opilství. V tomto bylo stanoveno 

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

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

potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. (2) Stejně bude potrestán, kdo požije alkoholické 
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nápoje za takových okolností, že by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou 

škodu na majetku.“  

První odstavec § 187 tak obsahoval možný postih jak vlastního opíjení, tak i pomoci při 

této činnosti. U vlastního opíjení postačovala subjektivní nedbalost (pachatel mohl vědět) a 

v případě pomoci musel pomocník vědět, že opíjený je náchylný k výtržnostem nebo aspoň musel 

vědět, že může jít o osobu, která je v opilosti k výtržnostem náchylná.  

Výslovně již byla upravena i nepříčetnost v ustanovení § 11 tak, že nepříčetný byl: „Kdo 

pro duševní poruchu nemohl v době činu rozpoznat, že jeho jednání je pro společnost nebezpečné, 

nebo ovládat své jednání.“ Zákon pak po novele zákonem č. 63/1956 Sb. znal i „zmenšenou 

příčetnost”, kdy podle § 21 písm. a) byl „stav zmenšené příčetnosti” (do novely „stav blízký 

nepříčetnosti“) považován za polehčující okolnost za předpokladu, že nebyl způsoben požitím 

alkoholického nápoje. 

Zákonodárce se tedy primárně opět přiklonil ke koncepci „Rauschdeliktu“, a to jako dvou 

jednání, resp. jednání majícího dvě fáze či etapy. Možný je také výklad, podle kterého bylo 

trestáno jen přivedení se do stavu nepříčetnosti a spáchání protiprávního jednání byla jen 

podmínka pro vznik trestní odpovědnosti.36 Pachatel se mohl do stavu nepříčetnosti přivést požitím 

alkoholického nápoje nebo jinak, kdy pod pojem „jinak“ se mohly přiřadit požití nebo aplikace 

návykové látky. To, že zákonodárce výslovně uvedl jen alkoholické nápoje, bylo logicky dáno tím, 

že případy zneužívání jiných návykových látek nebyly tak časté jako dnes a naprostá většina 

                                                  
36  Rt 53/51 – Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.2.1951 sp.zn. 3 Tk 41/1951 – Ve věci 
   krejčovského dělníka, který byl v opilosti náchylný k výtržnostem a opil se do stavu nepříčetnosti, v němž se  
   dopustil schvalování trestného činu, v rámci které prvostupňový soud uznal obviněného vinným trestnými činy  
   opilství podle §§ 186 a 187 odst. 1 al. 1 tr.zákona a odvolací soud k odvolání obviněného věc překvalifikoval  jen 
       na trestný čin opilství podle § 186 tr.zákona s odůvodněním, že ustanovení § 187 odst. 1 al. 1 tr.zákona je 
    k ustanovení  § 186 v poměru subsidiarity, když jde tu o týž chráněný zájem, tedy o ochranu společnosti před 
    některými činy osob požívajících nadměrně alkoholické nápoje, trestní sankce však je přísnější v případě, kde 
    pachatel se pak ve  stavu nepříčetnosti způsobeném alkoholickým opojením dopustí dokonce trestného činu, za 
    který však právě pro  tuto nepříčetnost neodpovídá. Podřadění téže činnosti pachatelovy pod přísnější ustanovení 
    § 186 tr.zákona činí ovšem další posuzování ještě i podle § 187 odst. 1 al. 1 tr.zákona zbytečným. Skutkové 
    podstaty opilství podle §§ 186 a 187 odst. 1 al. 1 tr. zákonajsou si podobné tím, že v obou případech spočívá 
    trestná činnost v požívání alkoholických nápojů. U § 187 odst. 1 al. 1 tr.zákona plyne jasně ze zákona, že k 
    naplnění této skutkové podstaty  není třeba, aby pachatel v opilosti nějakou výtržnost provedl; stačí, že se obviněný 
    opije, ač je v opilosti k výtržnostem náchylný a pachatel o tom ví nebo mohl vědět. Avšak ani podle § 186 tr. 
    zákona není pachatel trestán  pro trestný čin, který v úplné opilosti spáchal (vždyť stran tohoto činu je beztrestný 
    pro nepříčetnost); i zde – což ostatně plyne i ze znění tohoto ustanovení - je pachatel trestán za nadměrné požívání 
    alkoholických nápojů.  Okolnost, že pak v úplné opilosti spáchal trestný čin, za který pro nepříčetnost není trestně 
    odpovědný, je tu pouze  jedním z prvků skutkové podstaty: nikoliv každý, kdo se opije až do stavu trestní 
    nepříčetnosti, je trestný podle tohoto ustanovení, nýbrž pouze ten, kdo se pak v tomto stavu dopustí činu určité 
    společenské nebezpečnosti. Přitom má toto ustanovení ještě zvláštní trestní sazbu: dopustí-li se pachatel za těchto  
    okolností trestného činu, na  který zákon stanoví mírnější trest, než jaký je uveden v první větě § 186 tr.zákona, 
    bude potrestán oním mírnějším  trestem. Avšak i v tomto případě je pachatel trestán za požívání alkoholických 
    nápojů a nikoliv za čin, který ve stavu nepříčetnosti provedl. 
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pachatelů se v rámci tohoto ustanovení přivedla do stavu nepříčetnosti právě pouze požitím 

alkoholického nápoje. V zájmu právní jistoty a předvídatelnosti aplikace práva tedy již byl 

konkretizován způsob přivedení se do stavu výslovně už „nepříčetnosti“, nikoli jen opilosti či 

opojení jako v recipované rakouské úpravě.  

Podoba tohoto ustanovení tak měla podobné rysy jako v dnešním trestním zákoníku, byť 

měla z hlediska nauky jeden nikoli nepodstatný nedostatek. Používala pro označení činu, kterého 

se pachatel ve stavu nepříčetnosti dopouštěl, označení „trestný čin”, kterého se měl pachatel 

dopustit v „nepříčetnosti“.  

Dolózní ani kulpózní actio libera in causa nebyly výslovně upraveny, což lze považovat za 

variantu nepůsobící takové potíže, jaké může vyvolat výslovná úprava jen jedné z nich. 

Trestní sazba byla nižší než dnes. Přičemž byla koncipována už obdobně jako dnes, tedy že 

v případě, kdy za čin spáchaný v nepříčetnosti zákon stanovil trest nižší (mírnější), se ukládal tento 

nižší trest. 

Zatímco ustanovení § 186 se blížilo k současné právní úpravě, tak na ustanovení § 187 

odst. 1 je z hlediska  českého trestního práva na místě nahlížet jako na něco zcela ojedinělého, 

nemajícího obdoby. Ve vztahu k ustanovení § 186 bylo přitom ustanovení § 187 odst. 1  podpůrné 

(subsidiární) a v podstatě popírající zásady trestního práva. Kdy jeho účelem bylo všemi možnými 

prostředky bojovat proti alkoholismu. Nejenom že jím byl stanoveno postihování pachatelů, kteří 

se v rámci opilství dopustili trestného činu, ale z kriminologického hlediska zcela neadekvátně 

postihovalo i „případy opilství nebo prosté požití alkoholického nápoje, které nemělo za následek 

spáchání trestného činu, ale objevilo se zde nebezpečí, že takový čin bude spáchán.“37  

Ustanovení § 187 odst. 1 al. 1 se tedy již výslovně přiklánělo k pojetí trestní odpovědnosti 

za pouhou zaviněnou opilost (tento pojem je odlišný od pojmu nepříčetnost) v případě, že pachatel 

byl náchylný k výtržnostem. Pouhé požívání alkoholu pro trestní odpovědnost nepostačovalo. 

Ohledně náchylnosti k výtržnostem se u pachatele vyžadovalo vědomí o této skutečnosti.38 

Pachatel však mohl být jen ten, kdo si byl ze zkušeností vědom, že je ve stavu opilosti náchylný 

k výtržnostem. Podmínkou bylo zaviněné opití se, přitom nezáleželo, zda šlo o jednání úmyslné 

nebo nedbalostní. Spáchání výtržnosti nebylo vyžadováno. Výtržností se rozumělo „Hlučné 

                                                  
37  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 56. 
38   V publikovaném rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.8.1952 sp.zn. 3 Tk 114/1952 
   bylo konstatováno, že pokud by bylo prokázáno, že jde o osobu, která se opila poprvé, aniž by vzhledem 
   k okolnostem a svým poměrům měla a mohla vědět, že má sklony k výtržnostem, nebyla by tato trestně  
   odpovědná. Jinými slovy bylo nutným předpokladem k naplnění této skutkové podstaty to, že se pachatel již jako  
   výtržník alespoň jednou projevil. 
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jednání rušící klid občanů, např. povyk, hádky, rvačky, rušení nočního klidu.“39 Za toto jednání 

bylo možné uložit trest odnětí svobody až na šest měsíců. Nicméně za vhodné řešení pro boj 

s alkoholismem to rozhodně považovat nelze, a to vzhledem k zásadě subsidiarity trestní represe, 

když pachatel mohl být odpovědný již při prostém „opití se“, ačkoliv se jiného skutku nedopustil. 

Podle ustanovení § 187 odst. 1 al. 2 zákona byl trestán stejným trestem i ten, kdo osobu 

náchylnou v opilosti k výtržnostem úmyslně opil nebo její opilost zvýšil. Toto ustanovení 

znamenalo výslovné potvrzení zásady osamostatnění účastenství, která byla zmíněna v ustanovení 

§ 7 odst. 3. Jednání pachatele tedy spočívalo v opití nebo zvyšování opilosti jiné osoby. Takového 

jednání se pachatel dopouštěl tím, že pobízel jinou osobu ke konzumaci alkoholického nápoje, 

donutil ji konzumovat alkoholický nápoj nebo lstí dosáhl toho, že osoba konzumovala alkoholický 

nápoj.“40 Z hlediska subjektivní stránky přicházelo v úvahu takové jednání spáchat pouze úmyslně, 

přitom úmysl se musel vztahovat na opití nebo zvyšování opilosti osoby, o níž pachatel věděl, že je 

v opilosti náchylná k výtržnostem. 

Odstavec druhý § 187 měl pak obdobnou povahu jako dnešní trestný čin Ohrožení pod 

vlivem návykové látky. A lze jej přirovnat i k předchozímu přestupku zastaralého opilství 

v recipovaném rakouském trestním zákoně. Při posuzování toho, zda jde o okolnosti, za nichž by 

pachatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bylo třeba 

přihlížet k tomu, že zde nejde o trestání výtržníků, nýbrž osob, které požívají alkoholické nápoje za 

okolností, kdy i při vynaložení náležité opatrnosti vzniká z jejich počínání nebezpečí zde uvedené. 

Lze uvést příklad opilého chirurga nebo opilého řidiče kamionu při výkonu jejich povolání.41 Tato 

skutková podstata se tedy týkala případů, při kterých se vyžadovala „soustředěnost, pohotovost či 

zvýšená opatrnost“.42 

Všechny výše zmíněné skutkové podstaty přitom měly shodný objekt, kterým byl zájem na 

ochraně společnosti před nadměrnou konzumací alkoholických nápojů.43 Kdy tato právní úprava 

byla navíc posílena ještě v rámci ustanovení § 70, upravujícím ochranné léčení.44  

                                                  
39   Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Trestní zákon. Komentář k zákonu č. 86/1950 Sb. 1. vydání.  
    Praha: Orbis,1953, s. 341. 
40  Tamtéž, s. 341. 
41  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 33. 
42   Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Trestní zákon. Komentář k zákonu č. 86/1950 Sb. 1. vydání.  
   Praha: Orbis,1953, s. 342 
43   K tomu znovu srov. výše pod poznámkou č. 36 rozvedené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne  
   7.2.1951 sp. zn. 3 Tk 41/1951 
44   Jestliže pachatel trestného činu není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný,  
   nařídí soud jeho odevzdání do léčebného ústavu; soud tak může učinit též, jestliže se pachatel trestného činu  
   dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný nebo dopustil-li se pachatel, který  
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V této souvislosti je na místě poukázat na související problematiku právní úpravy zákona č. 

87/1948 Sb., o potírání alkoholismu, ve znění pozdějších právních předpisů, kde v jeho  

§ 11 a § 13 byla jako přestupky zakotvena jednání velmi obdobné povahy jako v ustanoveních  

§ 186 a § 187 odst. 1 trestního zákona z roku 1950. Kdy i za tyto přestupky bylo možné uložit trest 

vězení se sazbou v rozmezí tří dnů až tří měsíců. Trest mohl uložit soud nebo okresní národní 

výbor.  

Rozvedená zavedená koncepce trestání pouhé opilosti byla v souladu s tehdejším zájmem 

státu na boji proti alkoholismu. Alkoholismus a nestřídmé požívání alkoholu bylo totiž vnímáno 

jako závažný společenský problém. Přičemž vždy záleží na společenských poměrech a postoji 

společnosti, jaké prostředky považuje za únosné pro potlačení těchto jevů. Z dnešního pohledu se 

proto mohou jevit tresty uvedené výše jako nepřiměřené, ale pro ochranu tehdejších dílem i 

komunistickou ideologií ovlivněných hospodářských zájmů (při požívání alkoholu docházelo 

k nežádoucímu snižování produktivity práce), pro snižování výdajů na zdravotnictví a prevenci 

pozdější trestné činnosti a nákladů spojených s bojem proti ní, měla tato opatření nepochybně i 

svůj logický důvod, byť to z hlediska zásad moderní trestní nauky pochopitelně nebylo řešení 

ideální.  

 

2.3. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon  
 

Podstatnou změnu právní úpravy v otázce pachatelů jednajících v zaviněné nepříčetnosti 

přinesl ode dne 01.01.1962 účinný zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který byl po mnoha 

novelizacích platný až do konce roku 2009 (31.12.2009), kdy jej nahradil v současné době platný 

trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.).  

Prostřednictvím § 12 odst. 2 se přiklonil k pojetí plné trestní odpovědnosti za činy spáchané 

v zaviněné nepříčetnosti, kdy tento stav trval až do 31.12.1991, tj. do novelizace provedené 

zákonem č. 557/1991 Sb., kdy byla znovu obnovena koncepce „Rauschdeliktu“.  

Trestné činy páchané v nepříčetnosti se posuzovaly podle § 12 tohoto trestního zákona. 

Odstavec první tohoto ustanovení stanovil, že ten, kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu 

nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin 

trestně odpovědný. V odstavci druhém však bylo stanoveno, že ustanovení odstavce prvního se 

nepoužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti, byť i z nedbalosti, požitím alkoholického 

                                                                                                                                                                   
   se oddává nadměrnému požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků, trestného činu v opilosti nebo  
   v jiném podobném opojení nebo trestného činu opilství. 
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nápoje nebo omamného prostředku45 (s účinností od 01.7.1990 bylo slovní spojení „alkoholického 

nápoje nebo omamného prostředku“ nahrazeno pojmem „návykové látky“ a pojem návykové látky  

vymezen v § 89 odst. 13, později odst. 10 trestního zákona).  

Tento zákon byl tedy ohledně odpovědnosti zaviněně nepříčetných pachatelů postaven na 

úplně jiné koncepci než dnes.  Vyloučení trestnosti za spáchaný čin pro nepříčetnost se neuplatnilo 

a čin se posuzoval podle skutkové podstaty, kterou pachatel objektivně naplnil, přivedl-li se 

pachatel do stavu nepříčetnosti, byť i z nedbalosti, požitím návykové látky. Platila však 

subsidiarita těchto případů k případům actio libera in causa. Ustanovení § 12 odst. 2 tak v podstatě 

znamenalo zavedení trestní odpovědnosti za výsledek.46 Zákon vycházel z toho, že si osoba takový 

stav zavinila sama, a tudíž měla předvídat následnou ztrátu nebo omezení sebekontroly, ještě než 

alkoholický nápoj nebo jinou látku s podobnými účinky požila. V těchto případech pak 

psychiatrické hledisko chorobnosti ustupovalo vzhledem k mimořádnému vlivu alkoholu a drog na 

trestnou činnost, hledisku trestní politiky.47  Je nezbytné poznamenat, že tato právní úprava, 

převzatá z právní úpravy sovětské, u nás platila více než třicet let a nepochybně ovlivňuje chápání 

a posuzování otázek souvisejících s činy páchanými v zaviněné nepříčetnosti až do dnešní doby, 

zejména v tom smyslu, že i činy v zaviněné nepříčetnosti by měly být adekvátně trestány (rozuměj 

podle jejich následků, byť nezaviněných). 

Ačkoliv zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, před jeho novelou provedenou zákonem č. 

557/1991 Sb. neznal právní úpravu „Opilství“ v podobě, jak ji známe dnes, přesto skutkovou 

podstatu trestného činu pojmenovanou „Opilství“ obsahoval, a to v jeho ustanovení § 201. Toto 

ustanovení však bylo novelou provedenou zákonem č. 175/1990 Sb. s účinností od 01.7.1990 

přejmenováno a pozměněno na skutkovou podstatu „Ohrožování pod vlivem návykové látky“ a 

název „Opilství“ z trestního zákona na následující období do 1.1.1992 zmizel.  

 Skutková podstata zmíněného trestného činu „Opilství“ upraveného v § 201 trestního 

zákona přitom konkrétně zněla: „Kdo poté, co požil alkoholického nápoje, vykonává zaměstnání 

nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu 

na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo 

zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“ Skutková podstata byla zařazena do hlavy páté 

                                                  
45  Omamné prostředky byly vymezeny v prováděcích předpisech např. nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných  
   látkách škodlivých zdraví, naposled pak zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
   dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 
46   CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 22. 
47  ŠTUDENT, Vladimír: Soudní psychiatrie a trestní právo. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,  
   1989, s. 92. 
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s názvem „Trestné činy hrubě narušující občanské soužití.“ Přičemž tehdejší trestný čin opilství 

byl ohrožovacím trestným činem, kdy skutková podstata byla naplněna již vznikem možnosti 

ohrožení, které ani nemuselo být konkrétní a bezprostřední. Stačilo, pokud již pachatel začal 

provádět zakázané jednání, aniž by muselo dojít ke vzniku poruchy. Z toho plyne, že pachatel se 

tohoto činu dopustil, i když činnost, kterou po požití alkoholu vykonával, vykonával řádně a bez 

jakýchkoliv vad.48  

 Z hlediska subjektivní stránky se vyžadoval úmysl - pachatel ví, že požil alkoholický 

nápoj, a přitom vykonává činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit 

značnou škodu na majetku. Nehrálo roli, zda pachatel věděl, že bude vykonávat zakázanou činnost 

již předtím, než požil alkoholický nápoj.49 Tady lze spatřit určitou podobnost s případem actio 

libera in causa culposa. Podstatným rozdílem je, že podmínkou trestní odpovědnosti pachatele za 

actio libera in causa culposa je nepříčetnost, zatímco u tehdejšího trestného činu opilství bylo 

podmínkou trestní odpovědnosti snížení psychických nebo fyzických schopností. Pokud by se tedy 

řidič motorového vozidla opil do stavu nepříčetnosti během přípravy na cestu, a v důsledku toho 

způsobil jinému ublížení na zdraví, byl tehdy plně trestně odpovědný. Pokud se však řidiči 

motorového vozidla během přípravy na cestu po požití alkoholického nápoje sníží fyzické nebo 

psychické schopnosti a on jinému ublíží na zdraví, byl by potrestán za jednočinný souběh trestného 

činu opilství s příslušným poruchovým činem. Otázkou zůstává, zda by nakonec nebyla pro 

pachatele příznivější trestní odpovědnost za actio libera in causa culposa. 

 Pro splnění podmínek trestní odpovědnosti přitom postačovalo požití takového množství 

alkoholického nápoje, které bylo způsobilé snížit fyzické nebo psychické schopnosti pachatele  

a tím ohrozit bezpečný výkon zaměstnání nebo jiné činnosti. Nevyžadovalo se tedy uvedení se ani 

do stavu opilosti či podnapilosti.50  

Pokud šlo o případy, kdy se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti, byť i z nedbalosti, 

požitím alkoholického nápoje nebo jiného omamného prostředku a v tomto stavu se dopustil 

trestného činu, pak zde už nastupovala plná trestní odpovědnost, jak vyplývá z § 12 odst. 2 

trestního zákona. Pachatel se tedy v tomto případě nemohl odvolávat na to, že v době spáchání 

trestného činu byl nepříčetný a neměl by tudíž být trestně odpovědný.  

                                                  
48  MATYS, Karel a kolektiv: Trestní zákon. Komentář. Praha: Orbis, 1975, s. 674, kdy ke stejnému závěru dospěl  
   i soud v rozhodnutí publikovaném pod č. I/66 Sb. rozh. tr., ve kterém je stanoveno, „Ani skutečnost, že vozidlo 
   bylo v konkrétním případě řízeno jinak nezávadně a ve shodě s požadavky pravidel silničního provozu, nebrání  
   naplnění znaků skutkové podstaty tehdejšího trestného činu opilství podle § 201 trestního zákona“. 
49   MATYS, Karel a kolektiv: Trestní zákon. Komentář. Praha: Orbis, 1975, s. 674.  
50  Tamtéž, s. 674. 
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 Pro trestní odpovědnost pachatele ve smyslu § 12 odst. 2 trestního zákona tedy bylo nutné 

se požitím alkoholického nápoje nebo jiného omamného prostředku uvést do stavu nepříčetnosti, 

tím se rozumí stav, kdy pachatel není schopen rozpoznat nebezpečnost činu nebo ovládnout své 

jednání. Požití alkoholického nápoje nebo jiného omamného prostředku zahrnovalo prosté opojení, 

patologickou opilost i chronický alkoholismus, který nemá povahu duševní choroby. Pokud by se 

však jednalo o duševní chorobu ve smyslu § 12 odst. 1 trestního zákona, pachatel by nebyl trestně 

odpovědný.51 Stejný závěr platí i pro patologickou opilost, pokud by šlo o zcela nahodilou 

indispozici jinak zdravého člověka normálně odolného vůči alkoholu. Dále bylo nutné, aby 

pachatelovo jednání ve stavu nepříčetnosti naplnilo znaky některého z trestných činů vymezených 

ve zvláštní části trestního zákona. Z důvodové zprávy vyplývá, že i tato úprava byla přijata 

především z důvodu „tvrdého boje proti alkoholismu“.52  

 Po subjektivní stránce bylo nutné, aby se pachatel do stavu nepříčetnosti uvedl zaviněně. 

Zavinění mohlo být ve formě úmyslu i nedbalosti, v konkrétním případě byla však možná pouze 

jedna z forem. Pokud by zavinění nebylo dáno, nemohla trestní odpovědnost pachatele nastoupit. 

Přitom je nutné zdůraznit, že zavinění se vztahovalo k uvedení se do stavu nepříčetnosti, ne 

k jednání, jehož se pachatel dopustil v tomto stavu. V tom případě se jednalo o případy actio libera 

in causa dolosa a culposa. Přitom odpovědnost podle § 12 odst. 2 trestního zákona byla k těmto 

případům subsidiární.53 

Novelou trestního zákona provedenou zákonem č. 557/1991 Sb. došlo s účinností od 

1.1.1992 ke zrušení § 12 odst. 2 trestního zákona a byla do trestního zákona zařazena nová 

skutková podstata pod § 201a, pro kterou byl „převzat“ název „Opilství“, který byl předtím 

používaným pojmenováním pro jiný trestný čin výše zmíněný, tj. předchozí § 201 trestního 

zákona, než došlo k jeho přejmenování a přeměně na trestný čin Ohrožování pod vlivem návykové 

látky. Tímto došlo k návratu ke stavu, který existoval v trestním zákoně z roku 1950 a byl 

nepochybně ustanovením § 186 předchozího trestního zákona inspirován.54 Zařazen byl také do 

tzv. sběrné55 Hlavy páté s názvem „Trestné činy hrubě narušující občanské soužití“. 

Došlo tak k obnovení právnímu stavu, který zde existoval až do konce roku 1961. Přičemž 

trestný čin opilství byl v právní úpravě obsažen až do konce platnosti trestního zákona č. 140/1961 

                                                  
51  MATYS, Karel a kolektiv: Trestní zákon. Komentář. Praha: Orbis, 1975, s. 91. 
52  Tamtéž, s. 88. 
53   CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 35. 
54  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 56. 
55   JELÍNEK, Jiří a kolektiv: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Linde, 2008, s. 589. 
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Sb., tj. do 31.12.2009, a to v rámci jeho ustanovení § 201a, které znělo: „(1) Kdo se požitím nebo 

aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se 

dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až 

osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak znaky trestného činu, na který zákon stanoví 

trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.“  Odstavec druhý § 201a pak uváděl 

případy actio libera in causa, jehož původní znění bylo jednou novelizováno, a to zákonem č. 

290/1993 Sb., kterým se s účinností ode dne 1.1.1994 doplnil i kulpózní případ actio libera in 

causa.   

Těmito změnami se tedy zákonodárce opět přiklonil zpět ke koncepci „Rauschdeliktu“. 

Přitom vládní návrh zákona č. 557/1991 Sb. původně se zavedením institutu opilství (ve smyslu 

zvláštní skutkové podstaty trestného činu) nepočítal. Ustanovení § 201a trestního zákona do něj 

bylo vloženo v ústavně právních výborech Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního 

shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a zákon byl v této podobě přijat. Kdy 

zákonodárce si z možných řešení zvolil konstrukci zvláštního trestného činu s názvem „Opilství“, 

který znovu zcela neodpovídal obsahu institutu, který byl v § 201a upraven, což bohužel ale platí i 

pro právní úpravu současnou, v podstatě zcela totožnou.   

Koncepce postihu jednání v zaviněné nepříčetnosti prostřednictvím „Rauschdeliktu“ se tak 

do našeho právního řádu vrátila po 30 letech, a to v podstatě bez jakékoliv diskuse v odborném 

prostředí. Protože šlo o zásah do vládního návrhu zákona, nebyla k ustanovení § 201a trestního 

zákona k dispozici důvodová zpráva, jež by jinak mohla mít i pro aplikační praxi nikoli 

zanedbatelný význam. Navíc tehdejší legisvakanční lhůta činila jen 20 dní, což tehdy také 

nepřispělo k právní jistotě adresátů právní normy, tedy alespoň k povědomí o tom, jaké jednání je 

trestné, což je způsobilé mít negativní dopad na preventivní působení trestního práva. 

Po určitou dobu (dva roky) pak i panoval stav, kdy byla výslovně zakotvena pouze dolózní 

forma actio libera in causa, zatímco kulpózní forma byla v zákonodárné nečekané přičinlivé snaze 

a horlivosti nepochybně jen opomenuta. To však mohlo přinášet určité problémy v otázce, jak se 

v nauce a potažmo pak i v praxi vypořádávat s případy majícími z hlediska teorie charakter 

kulpózní formy actio libera in causa. Účelový výklad by tehdy odůvodňoval možnost případy 

kulpózní actio libera in causa dále aplikovat, neboť by převážil nad výkladem logickým (tedy že 

ustanovení o nepříčetnosti se nepoužije jen u dolózní formy). Na druhé straně při čistě formálním 

pojetí, že její nezakotvení je třeba chápat jako úmysl zákonodárce, tedy že k zavedení kulpozní 

actio libera causa nebyl shledán důvod, by se na tyto případy mělo použít obecné ustanovení o 
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opilství podle § 201a odst. 1. Byl by však ale také možný i ten výklad, že zákonodárce měl v 

úmyslu výslovně zakotvit pouze společensky závažnější formu zavinění, a to dolózní. V tomto 

případě by bylo možné použít kulpózní formu i bez výslovné úpravy. Nutno podotknout, že tato 

možnost by však byla v rámci aplikační praxe jen velmi obtížně hájitelná proti jazykovému 

výkladu. Poslední možností, která by měla nejspíše nejpevnější oporu ve výkladu zákona, když 

vychází z výkladu jazykového, je pak i s ohledem na zásadu in dubio pro reo ta úvaha, že 

zákonodárce tak vyjádřil svoji vůli ponechat takového pachatele beztrestného s ohledem na 

ustanovení § 12 o nepříčetnosti. Ovšem takový výklad by bylo důvodně na místě posoudit jako 

odporující účelu trestního zákona zakotvenému v jeho tehdejším § 1 a také argumentaci logického 

výkladu a minori ad maius („od menšího k většímu“). Neboť jednání, které pachatel předvídat 

nemohl, a které je tudíž méně závažné, by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu opilství 

podle § 201a odst. 1, ale jednání podřaditelné pod institut actio libera in causa culposa (které 

pachatel vzhledem k charakteru činnosti, kterou vykonává nebo svému postavení mohl a měl 

předvídat, a které by proto vykazovalo vyšší stupeň závažnosti) by zůstalo beztrestné.  

Výše rozvedené úvahy lze tak shrnout, že použít instituty actio libera in causa bylo a je 

možné i bez výslovné úpravy. Neexistence jejich zakotvení by tedy neměla být problémem. Byla-li 

by však zakotvena jen jedna podoba actio, bylo by možné považovat takovou situaci za 

komplikaci. Zatímco jazykový výklad svědčí pro nemožnost použití actio libera in causa culposa, 

tak účelový pro možnost jejího použití. Přitom by ohledně obou naprosto odlišných výkladů 

nebylo možné jednoznačně určit, který z nich je nebo není správný, když oba mají své odůvodnění. 

Nutno je však brát zřetel na zásadu nullum crimen sine lege stricta, vylučující analogii 

v neprospěch pachatele.  

Vzhledem k tomu, že však i současná právní úprava upravuje současně obě formy actio 

libera in causa, mají výše uvedené úvahy již jen právně teoretický význam, který se navíc týkal jen 

období 2 let od 1.1.1992 do 1.1.1994, než došlo k novelizaci § 201a odst. 2 trestního zákona.  

Přičemž na místě je i s ohledem na současnou právní úpravu a případné úvahy de lege 

ferenda se na tomto místě pozastavit i nad vztahem mezi tehdejší nepříčetnosti podle § 12 a 

trestným činem opilství podle § 201a trestního zákona. Kdy je nepochybné, že v obou citovaných 

ustanoveních bylo s pojmem nepříčetnosti nakládáno ve stejném významu. Zákonodárce 

nedefinoval různé druhy nepříčetnosti, např. zaviněnou a nezaviněnou, ale vymezil nepříčetnost 

jednotně ve významu její kvality, kdy o nepříčetnost se jedná v případě ztráty ovládací nebo 

rozpoznávací schopnosti, případně obou. Rozdíl mezi původními dvěma odstavci § 12 byl pak dán 
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jen způsobem vzniku, nikoli tedy kvalitou nepříčetnosti. V rámci ustanovení § 201a byl vymezen 

způsob vzniku nepříčetnosti z přísně formálního hlediska v popisu znaků skutkové podstaty 

jednoho z trestných činů uvedených v trestním zákoně, zatímco v ustanovení § 12 zákonodárce 

pojem nepříčetnosti definoval v Hlavě druhé zákona s nadpisem „Základy trestní odpovědnosti“. 

Nahrazení bývalého ustanovení § 12 odst. 2 ustanovením § 201a odst. 1 (tedy nahrazení 

ustanovení vylučujícího trestní neodpovědnost skutkovou podstatou trestného činu pro případ 

jednání v zaviněné nepříčetnosti) je přitom odůvodněno v kontextu základní zásady trestního 

práva, že se odpovídá za zaviněné jednání, zejména potřebou zakotvení nižší trestní sazby za činy 

spáchané v zaviněné nepříčetnosti, neboť čin jinak trestný je formálně spáchán také 

v nepříčetnosti, tedy při vymizení ovládací nebo rozpoznávací schopnosti či obou, ale nemající 

původ v omluvitelné duševní chorobě nebo poruše. 

 

2.4. Shrnutí historického vývoje 
 
 Problematika jednání v zaviněné nepříčetnosti má tedy pro shora uvedené v našem 

právním prostředí již svoji tradici, přičemž už prošla hned několika obměnami. Nicméně nejvíce 

využívanou, byť s výjimkou téměř 30 let (1962-1991) se stala koncepce tzv. Rauschdeliktu.  

V recepční normou převzatém rakouském trestním zákoně č. 117/1852 ř.z. už byla 

vymezena skutková podstata opilství postihující jednání v zaviněné nepříčetnosti, byť se jednalo 

nikoli o trestný čin, ale o přestupek opilství. 

 Prostřednictvím následných rekodifikací, ke kterým došlo ve 20. století, a naposled pak 

prostřednictvím v současné době platného trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) docházelo 

postupnými změnami ke zpřesňování znění skutkové podstaty trestného činu postihujícího jednání 

v zaviněné nepříčetnosti, ale jejich smysl zůstal zachován. Tedy postihovat zaviněné uvedení se do 

stavu nepříčetnosti, pokud byl v tomto stavu spáchán čin jinak trestný, nikoli však až ve stavu 

nepříčetnosti spáchaný čin jinak trestný. Zavinění se vztahovalo pouze na uvedení se do stavu 

nepříčetnosti, ne na jednání, jež bylo v tomto stavu spácháno.  

 Jedinou výjimku pak představovalo ustanovení § 187 zákona č. 86/1950 Sb., kdy trestné 

bylo už jen opití se, pokud pachatel věděl, že má sklony k výtržnostem. Čemuž pak i nejlépe 

odpovídalo nadále používané pojmenování „Opilství“. Potrestán byl i ten, kdo opil nebo zvýšil 

opilost jiného. Ojedinělost této úpravy, jak bylo výše rozvedeno, byla determinována snahou 

zákonodárce vypořádat se se stále se zvyšující konzumací alkoholu.  
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 Velkou změnu pak přineslo přijetí trestního zákona č. 140/1961 Sb. Pro případy, kdy se 

pachatel zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti a následně v tomto stavu spáchal čin jinak trestný, 

platila plná trestní odpovědnost. Již nešlo o zvláštní trestný čin, ale o výjimku, jež vylučovala 

použít ustanovení o nepříčetnosti jako okolnosti vylučující trestní odpovědnost. Přitom jako trestný 

čin „Opilství“ bylo označeno jednání, jež spočívalo ve vykonávání zaměstnání nebo jiné činnosti, 

jež mohly ohrozit život, zdraví nebo způsobit škodu na majetku, a to vše po požití alkoholického 

nápoje.    

 Novelizací trestního zákona č. 140/1961 Sb. zákonem č. 557/1991 Sb. se ale vrátil trestný 

čin opilství do českého trestního práva v podobě, která odpovídala znění § 186 trestního zákona  

č. 86/1950 Sb. A do druhého odstavce § 201a  byly postupně doplněny actio libera in causa dolosa 

a culposa. V částečně upravené, ale koncepčně shodné podobě, byl pak trestný čin opilství převzat 

do nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Rozbor možných koncepcí řešení jednání v zaviněné nepříčetnosti majícího znaky jinak 

trestné činnosti a naší současné právní úpravy problematiky jednání v zaviněné nepříčetnosti 

(podmínkami trestní odpovědnosti, trestáním a procesními otázkami) pak bude předmětem dalšího 

obsahu rigorózní práce.   

 

 

3. Možnosti postihu za činy spáchané v zaviněné nepříčetnosti 
 

Z výše uvedeného historického vývoje na našem území přitom můžeme vysledovat několik 

možností, jak se zákonodárce s touto otázkou může vypořádat.  

Obecně lze pak uplatňovat čtyři možné způsoby, jak tuto otázku řešit. Přičemž je nutné 

hned na úvod obecně uvést, že u každého způsobu lze vysledovat racionální důvod pro jeho 

zavedení, a proto není možné je hodnotit v kategoriích „správný“ nebo „nesprávný“ jednoznačně. 

Každý z nich má totiž své dále zmíněné výhody i nevýhody a je na zákonodárci, který z nich si 

zvolí. 

 

3.1. Beztrestnost jednání 
 
Podstatou tohoto řešení je úvaha, že osoba se nacházela ve stavu nepříčetnosti, a proto jí 

není možné přičíst odpovědnost za čin v tomto stavu spáchaný. 
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Toto řešení je z právního hlediska technicky nejčistší. Vychází z toho, že není totiž možné 

prokázat vztah mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti (i zaviněným) a pozdějším spácháním 

protiprávního jednání (odlišně dále viz. výklad k actio libera in causa, kdy v těchto případech je 

možné konstatovat naplnění příslušné skutkové podstaty a tím trestní odpovědnost pachatele za 

takový čin), který by byl relevantní pro založení trestní odpovědnosti, zejména nelze konstatovat 

vztah příčiny a následku.  

Za slabinu tohoto pojetí je však považována ta skutečnost, že beztrestnost takového 

pachatele je trestně politicky neúnosná. Lze vysledovat, že ve společnosti existuje tendence 

postihnout především následek určitého jednání. Proto je v některých závažných případech 

požadováno trestání pachatele i v případě nepříčetnosti bez ohledu na její povahu, tedy i v případě 

duševní choroby.56 

 

3.2. Plná trestní odpovědnost pachatele 
 
Koncepce plné trestní odpovědnosti je pravým opakem předešlého způsobu řešení otázky 

činů spáchaných v zaviněné nepříčetnosti. Jádrem plné trestní odpovědnosti je neuznání zaviněné 

nepříčetnosti jako důvodu vylučujícího trestní odpovědnost. Důvodem pro její zavedení může být 

odlišnost mezi zaviněnou nepříčetností (nejčastěji po požití alkoholu nebo jiné návykové látky) a 

nepříčetností vyvolanou např. duševní chorobou, kdy první stav, na rozdíl od druhého, společnost 

odsuzuje jako nepřijatelný. Dále se uvádí, že takto nepříčetný pachatel si zpravidla zachovává 

normální spojení s okolním světem (blíže viz. níže rozvedená koncepce přirozeného úmyslu). 

Zákonodárce může na základě těchto úvah zakotvit plnou trestní odpovědnost pachatele 

dvěma způsoby. Při prvním z nich je vyloučen dosah ustanovení o nepříčetnosti na případy 

zaviněné nepříčetnosti (konkrétně jde o vyloučení trestní neodpovědnosti). Druhý způsob stanoví, 

že pachatel, který se zaviněně přivedl do stavu nepříčetnosti a spáchal trestný čin, je za tento čin 

trestně odpovědný, kdy tuto formulaci lze považovat za fikci trestní odpovědnosti za trestný čin. 

Přísně vzato není možné ve stavu nepříčetnosti spáchat trestný čin, protože nepříčetnost a zavinění 

se vzájemně vylučují. 

V případě, že se zákonodárce přikloní, např. z důvodu ochrany společnosti, ke koncepci 

plné trestní odpovědnosti, jeví se nepochybně jako vhodnější formulovat ji způsobem, který je v 

předchozím odstavci uveden jako druhý (ač oba ve svém důsledku znamenají totéž).  
                                                  

56  INCARDI, J. A.: Trestní spravedlnost. Z anglického originálu Criminal justice přeložil Vladimír Drábek,  
   1. vydání, Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 434. 
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V případě koncepce plné trestní odpovědnosti za čin spáchaný v zaviněné nepříčetnosti je totiž 

nutné vyřešit otázku zavinění. 

Orgány činné v trestním řízení otázku zavinění logicky řeší tak, že na povahu zavinění 

usuzují z objektivní povahy chování pachatele. Ovšem zjištění zavinění se zdá být přijatelnější při 

výslovném ustanovení, že pachatel je trestně odpovědný, kdy v tomto zakotvení je zahrnuta i 

splněná podmínka zavinění. Při pouhém vyloučení ustanovení o nepříčetnosti se nabízí námitka, že 

z nezaviněného jednání nelze na povahu zavinění usuzovat. 

V případě vyloučení nepříčetnosti by proto bylo nutné použít úvahu, že příčetný člověk 

(ustanovení o nepříčetnosti se nepoužije) zaujímá ke svému jednání určitý psychický vztah  

(s výjimkou lhostejnosti, ale tu by bylo možné interpretovat jako nepřímý úmysl). 

Lze se domnívat, že nepříčetnost a zavinění nemohou existovat v souvislosti se stejným 

jednáním ve stejný okamžik. Byť lze mít i opačný názor57, pokud ale pojmu zavinění není užíváno 

ve významu, který mu přikládají ustanovení § 15 a § 16 trestního zákoníku, tedy jako svobodné a 

nezkreslené utvoření obrazu okolního světa osobou a následné svobodné rozhodnutí, zda a jakým 

způsobem bude tato osoba reagovat se zhodnocením, jaké následky bude tato její reakce mít na 

okolní svět, ale pouze ve významu existence určitých duševních pochodů majících vztah k činu 

jinak trestnému. 

Ačkoliv koncepce plné trestní odpovědnosti nejlépe odpovídá zájmu společnosti na 

postihování škodlivého jednání, nejeví se jako vhodná, protože opomíjí obecnou zásadu 

odpovědnosti za zavinění. Tato zásada nemá pouze funkci nejspíše nejspravedlivějšího způsobu 

přičtení odpovědnosti za spáchané jednání, ale její uplatnění má vliv i na preventivní funkci 

trestního práva. Proto se také jeví druhý ze způsobů určení plné trestní odpovědnosti (tedy fikce 

trestní odpovědnosti) jako vhodnější, tedy jako výběr méně nedokonalého řešení ze dvou 

nedokonalých. 

I zde se ustanovení o plné trestní odpovědnosti nevztahují na situace actio in causa, kdy v 

jejich případě je možné konstatovat „regulérní“ naplnění příslušné skutkové podstaty. 

 
 
 
 
 

                                                  
57  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 190. 
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3.3. Koncepce „Rauschdeliktu“ 
 
Znakem tohoto přístupu je postihování činů jinak trestných spáchaných v zaviněné 

nepříčetnosti prostřednictvím zvláštní skutkové podstaty trestného činu. „Rauschdelikt“ je tedy 

konstruován jako svojí povahou zvláštní, ale samostatný trestný čin.  

Konstrukce skutkové podstaty „Rauschdeliktu“, ačkoliv v německy hovořících zemích se 

takové označení nevyskytuje, přitom může mít dvojí podobu. První podoba vyžaduje, aby se 

pachatel dopustil dvou aktivit, a to přivedení se do stavu nepříčetnosti a pak spáchání činu jinak 

trestného v tomto stavu nepříčetnosti. Slabinou takového přístupu je rozpor se zásadou 

odpovědnosti za zavinění, což nepochybně nezůstává bez vlivu na úspěšnost preventivního 

působení trestního práva a také pro naplnění účelu trestu. Při druhé podobě je pak kladen důraz na 

přivedení se do stavu nepříčetnosti a následné spáchání činu jinak trestného je považováno za 

následek tohoto stavu. I toto pojetí je poněkud nepřesné, protože mezi stavem nepříčetnosti a 

činem jinak trestným nelze vysledovat vztah příčinné souvislosti tak, jak jej obvykle trestní právo 

požaduje. Tento nedostatek je možné poněkud zmírnit výkladem, že zákonodárce nekonstruuje 

vztah příčinné souvislosti, ale pouze možnost, že čin jinak trestný bude spáchán. Potenciální 

pachatel je tak již ze samotné konstrukce skutkové podstaty nucen zabývat se možností, že se činu 

jinak trestného může dopustit a není schopen tuto možnost vyloučit. Takový výklad je však možné 

použít pouze pro zdůvodnění existence koncepce „Rauschdeliktu“ jako zaviněného jednání.  

Výše zmíněné úvahy by neměly sloužit jako opodstatnění pro konstatování plné trestní 

odpovědnosti pachatele tam, kde skutková podstata předpokládá nedbalostní stupeň zavinění. 

Instituty actio libera in causa, obzvláště se zřetelem na kulpózní formu, proto neztrácejí své 

opodstatnění. Je totiž nutné vysledovat rozdíl mezi obecným požadavkem obezřetnosti (jak je např. 

vyjádřen v § 415 občanského zákoníku) a povinnostmi, které jsou osobě uloženy se zřetelem na 

její zvláštní postavení nebo na činnost, kterou provozuje. Použití actio libera in causa culposa je 

pak proto nutno vázat na porušení povinnosti vyplývající pro pachatele z jeho zvláštního postavení 

nebo ze zvláštních požadavků na činnost, kterou vykonává. 

Pro „Rauschdelikt“ je také typická nižší trestní sazba, kdy tak zvýhodňuje pachatele 

závažných protispolečenských jednání, zatímco pachatelé méně závažných činů jsou postihováni v 

rámci stejné trestní sazby jako příčetní pachatelé, popř. jen nepodstatně zmírněné. 

Je přitom vždy na zákonodárci, jaký název pro skutkovou podstatu, která zachycuje 

„Rauschdelikt“, zvolí. V České republice se s výběrem jeho názvu zákonodárce příliš dobře 

nevypořádal. I v trestním zákoníku je totiž tento trestný čin nazván „Opilstvím“. Jeho největším 
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nedostatkem je to, že takový název v žádném případě plně nevystihuje obsah skutkové podstaty. V 

obecném významu slova výraz opilství označuje spíše dlouhodobé (ale tento výraz lze použít i pro 

popis jednorázové činnosti) nadměrné požívání (požití) alkoholu, nikoli i jiné návykové látky, 

které je často spojeno s nepřístojným chováním, které však jinak nejlépe vystihuje skutková 

podstata trestného činu výtržnictví podle § 358 trestního zákoníku. Dalším nedostatkem je 

skutečnost, že jako opilství byl po dobu téměř 30 let označen trestný čin odlišné povahy (dnešní 

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku). Tento trestný čin navíc ve 

své původní podobě počítal s výkonem nebezpečné činnosti (typicky řízením motorového vozidla) 

jen pod vlivem alkoholu. Proto si logicky nemalá část laické veřejnosti zvykla spíše na tento 

význam pojmu „opilství“.  

Z předchozího výkladu je pak i patrný rozdíl mezi „Rauschdeliktem“ a actio libera in 

causa. Zatímco „Rauschdelikt“ psychický vztah k činu jinak trestnému nevyžaduje, actio ano. 

Proto jsou tyto instituty navzájem nezaměnitelné. 

 

3.4. Trestání stavu nepříčetnosti 
 
V rámci tohoto, ne vždy samostatně uvažovaného, čtvrtého možného přístupu se nabízí, 

jednak možnost trestat už samotný stav zaviněné nepříčetnosti bez dalšího, anebo jen v případě, 

kdy se jeví jako pravděpodobné, že pachatel vzhledem ke své předchozí zkušenosti nějaký čin 

jinak trestný spáchá. Tedy bez ohledu na případný čin jinak trestný, vyžadovaný v rámci koncepce 

„Rauschdeliktu“. Tudíž se tato koncepce do jisté míry přibližuje a kombinuje s koncepcí plné 

trestní odpovědnosti. 

Prvé řešení, tj. trestání už samotného stavu zaviněné nepříčetnosti bez dalšího se jeví 

opodstatněné ve státech, kde je požívání návykových látek prohřeškem proti pořádku, který je 

stanoven vyššími normami než „pouhými“ lidskými pravidly, typicky v muslimských zemích. V 

našich podmínkách je možné konstatovat, že samotné přivedení se do stavu nepříčetnosti není z 

pohledu zákonodárce (který přenáší do zákonů vůli společnosti) dostatečně společensky 

nebezpečné, resp. škodlivé. Dalším problémem je tradiční a rozšířené požívání návykových látek, 

kdy riziko stavu nepříčetnosti je společností akceptováno. Poslední slabinou takové koncepce je 

skutečnost, že vzhledem k rozšířenému požívání návykových látek by nastalo zahlcení orgánů 

činných v trestním řízení. Zajímavá by zde ale mohla být úvaha, pokud by byl pachatel trestán za 

přivedení se do stavu nepříčetnosti pouze v případě, kdy jsou splněny další podmínky. 

Nejvhodnější (ale ne jedinou možnou) podmínkou je spáchání činu jinak trestného ve stavu 
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nepříčetnosti. Oproti koncepci „Rauschdeliktu“ však zde čin jinak trestný plní jinou úlohu. Není 

součástí skutkové podstaty trestného činu, ale lze jej chápat jen jako okolnost, která zakládá 

společenskou škodlivost přivedení se do stavu nepříčetnosti už nutnou pro potrestání. Jinak řečeno, 

ustanovení o činu jinak trestném není určeno pachateli, ale orgánům činným v trestním řízení, 

které nemohou v případě jeho neexistence pachatele potrestat. To, že bez spáchání činu jinak 

trestného není možné pachatele potrestat (nebo naopak skutečnost, že pachatele je možné potrestat 

pouze při spáchání činu jinak trestného), pak může být vyjádřena v doplňujícím ustanovení 

trestního zákona (obdobně je okolnost, kdy pachatel naplní skutkovou podstatu trestného činu, ale 

přesto není jeho jednání trestné, vyjádřena např. u trestného činu nadržování podle § 366 trestního 

zákoníku). Na první pohled by se takový přístup mohl zdát vyhovující, protože je plně v souladu se 

zásadou odpovědnosti za zavinění (pachatel je trestně odpovědný pouze za přivedení se do stavu 

nepříčetnosti). Přesto lze u něj vysledovat několik více či méně závažných nedostatků. Problémem 

by mohla být už sama skutečnost, že taková skutková podstata zůstává příliš široká (abstraktní) a 

tím tak klade jednak velké nároky a jednak i nikoli z hlediska předvídatelnosti žádoucí nemalé 

možnosti ohledně uvážení orgánů činných v trestním řízení (jak při otázce vyvození trestní 

odpovědnosti, tak při ukládání trestu), což by pak mohlo působit nepochybně negativně i 

z hlediska preventivní funkce trestního práva a související předvídatelnosti, jaké jednání je trestné. 

Daleko zásadnější nedostatek se pak skrývá v tom, že v případě takové právní úpravy by nastal jev 

zvaný dissimulace. Zákonodárci jde sice o postihování činu jinak trestného, ale místo toho 

postihuje stav nepříčetnosti, což ve svém důsledku odporuje logice a ztěžuje určení adresáta takové 

normy. Poslední výhrada spočívá v tom, že není dodržena časová souslednost. Zatímco v případě § 

360 odst. 1 trestního zákoníku pachatel samotným přivedením se do stavu nepříčetnosti nenaplňuje 

skutkovou podstatu trestného činu opilství, ale při spáchání činu jinak trestného je přivedení se do 

stavu nepříčetnosti do skutkové podstaty tohoto trestného činu zahrnuto. Tak při trestání stavu 

nepříčetnosti pachatel již přivedením se do stavu nepříčetnosti naplňuje k tomu účelu 

zformulovanou skutkovou podstatu trestného činu, ale orgán činný v trestním řízení by konstatoval 

spáchání trestného činu až v závislosti na spáchání činu jinak trestného.  

Pokud jde o druhé řešení, tak stav nepříčetnosti by také bylo možné postihovat v případě, 

kdy se jeví jako pravděpodobné, že pachatel vzhledem ke své předchozí zkušenosti nějaký čin 

jinak trestný spáchá. Je třeba připomenout, že spáchání takového činu lze postihnout s použitím 

úvahy actio libera in causa. Zde jde čistě o stav nepříčetnosti. I zde je však třeba použít 

argumentaci uvedenou výše, kdy v našich podmínkách je zájem společnosti po 
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trestněprávněrelevantní ochraně zaměřen spíše na postihování konkrétního následku, než stavu 

nepříčetnosti (v minulosti to ale neplatilo – blíže viz. historie vnitrostátní úpravy). Lze si ale 

představit i jiné společenské poměry, kde se v důsledku vyhraněnějšího postoje k užívání 

návykových látek jeví takový postup odůvodněný. 

Tak jako v předchozích řešeních, instituty actio libera in causa jsou samostatně použitelné, 

protože v jejich případě se jedná o trestní odpovědnost za konkrétní trestný čin. 

 

3.5. Shrnutí možností  
 

Koncepce „Rauschdeliktu“ (v podobě přivedení se do stavu nepříčetnosti jako jednání a 

činu jinak trestného jako následku, tedy podoby „Rauschdeliktu“, která byla zmíněna na druhém 

místě, kdy na nedostatky prvního přístupu bude ještě dále poukázáno v rámci problematiky 

stanovení trestních sankcí pro případ jednání v zaviněné nepříčetnosti) se přitom v našich 

podmínkách, jak bude dále ještě rozvedeno v úvahách de lege ferenda a v závěru této práce, jeví 

jako nejvhodnější, když nejlépe naplňuje zásady trestního práva, zejména zásadu odpovědnosti za 

zavinění. Z dále ještě pro úplnost výkladu dané problematiky podaného přehledu některých 

zahraničních právních úprav pak bude možné vysledovat, že v nich dochází k uplatňování i 

ostatních výše nastíněných koncepcí.  

 

  

4.  Současná právní úprava jednání v zaviněné nepříčetnosti v České republice 
 

K rekodifikaci trestního práva hmotného došlo s účinností ode dne 1.1.2010 na základě 

nového zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Přičemž z jeho obsahu je zřejmé, že zákonodárce 

v otázce právní úpravy jednání v zaviněné nepříčetnosti převzal právní úpravu předchozí, tedy i 

nadále vychází z koncepce tzv. Rauschdeliktu.  

Trestní zákoník konkrétně obsahuje v rámci ustanovení § 360 odst. 1 skutkovou podstatu 

trestného činu rovněž pojmenovanou „Opilství“. S ohledem na odlišnou systematiku kodexu ale už 

jinak zařazenou. Konkrétně do Hlavy X zvláštní části trestního zákoníku pod názvem „Trestné 

činy proti pořádku ve věcech veřejných“. Přičemž Hlava X je dále členěna na osm dílů. Trestný 

čin opilství je začleněn do Dílu 6 s názvem „Jiná rušení veřejného pořádku“. Přitom v Hlavě X 

trestního zákoníku jsou zařazeny trestné činy, které byly v rámci předchozího trestního zákona 
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obsahem dvou samostatných hlav pod názvy „Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“ a 

„Trestné činy hrubě narušující občanské soužití“, kdy hlava s názvem „Trestné činy hrubě 

narušující občanské soužití“ bývala naukou označována jako tzv. sběrná kategorie trestných činů58 

a právě zde byl zařazen i trestný čin opilství. A obdobně lze pohlížet na Hlavu X trestního 

zákoníku jako na tzv. sběrnou skupinu ustanovení, chránící široké spektrum společenských vztahů, 

zájmů a hodnot, které jsou nezbytné k tomu, aby stát budovaný na principech demokracie a 

zákonnosti mohl bezchybně vykonávat svoje funkce v zájmu veřejnosti. Kromě trestného činu 

opilství sem patří trestné činy, které přímo nebo nepřímo ohrožují řádnou činnost orgánů státu, 

územní samosprávy, jiných orgánů veřejné moci nebo jinak ohrožují pořádek ve věcech veřejných, 

zejména nerušené fungování orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, soudů a ostatních 

orgánů veřejné moci, výkon pravomoci úředních osob, čistotu veřejného života a ochranu 

obecných zájmů i práv a svobod jednotlivců v rámci veřejného pořádku. 

Znění ustanovení § 360 zákona je přitom následující:  

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

nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až 

deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude 

potrestán tímto trestem mírnějším.  

(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 (pozn. upravujícím nepříčetnost) se neužije, 

přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin 

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

Přičemž k současné skutkové podstatě trestného činu „Opilství“ je na místě hned na úvod 

uvést, že je svým způsobem specifická či privilegovaná59 vůči všem skutkovým podstatám 

trestných činů, jež se nacházejí ve zvláštní části trestního zákoníku. Její specifikum spočívá jednak 

v objektivní stránce, ale i v subjektivní stránce a rovněž i ohledně trestu. Objektivní stránka 

formálně předpokládá dvě jednání - zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu 

spáchání činu jinak trestného neboli tzv. kvazideliktu. O kvazidelikt se jedná z toho důvodu, že u 

pachatele jednajícího v zaviněné nepříčetnosti v době spáchání činu jinak trestného chybí jeden 

z obligatorních znaků skutkové podstaty tohoto jinak trestného činu, a to právě zavinění. 

Subjektivní stránka trestného činu opilství je pak jinak vyjádřena tak, že je možné spáchat tento 

                                                  
58  JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 756. 
59  Dle závažnosti trestných činů se rozlišuje skutková podstata základní (obsahující běžné znaky daného trestného  
   činu), kvalifikovaná (tvořená znaky základní skutkové podstaty a dalším znakem zvyšujícím závažnost trestného 
   činu) a privilegovaná (mající znaky základní skutkové podstaty a další znak snižující závažnost trestného činu).  
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trestný čin úmyslně, ale i z nedbalosti. Tedy zavinění je koncipováno alternativě, tj. přichází 

v úvahu jedna ze dvou alternativ, buď úmysl nebo nedbalost, kdy zavinění se vztahuje k uvedení se 

do stavu nepříčetnosti, ne ke spáchání činu jinak trestného. Zatímco však při spáchání kteréhokoliv 

jiného trestného činu je jednou z podmínek trestní odpovědnosti příčetnost, tak u trestného činu 

opilství se naopak vyžaduje zaviněná nepříčetnost. Za spáchání trestného činu opilství je pak 

možno uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby v rozmezí od tří až do deseti let, čímž tak 

došlo ještě ke zvýšení horní hranice trestní sazby z předchozích osmi na deset let. Pokud je však 

v zákoně za čin jinak trestný stanoven trest mírnější, bude stejně jako v případě předchozí právní 

úpravy pachatel potrestán tímto mírnějším trestem. Vzhledem k tomu, že horní hranice trestní 

sazby trestu odnětí svobody byla stanovena na 10 let, může být s ohledem na § 14 trestního 

zákoníku trestný čin opilství přečinem, zločinem i zvlášť závažným zločinem, což bude záviset na 

druhu zavinění pachatele a činu v zaviněné nepříčetnosti spáchaném. Kdy v tomto ohledu je naše 

právní úprava nedokonalá, neboť zohledňovat při ukládání trestní sankce kvazidelikt, který byl 

v zaviněné nepříčetnosti spáchán, je v podstatě popřením koncepce „Rauschdeliktu“. Zpřísnění 

trestního postihu pak i popírá jinak v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného  

proklamovanou potřebu posílení zásady subsidiarity trestní represe.   

Blíže bude o jednotlivých znacích skutkové podstaty trestného činu opilství pojednáno 

v následujícím textu rigorózní práce, jakož i o dalších s daným trestným činem souvisejících 

otázkách, podstatných zejména pro účely rozlišení, zda se jedná o tento trestný čin, o některý 

z institutů actio libera nebo se jedná u pachatele o čin, za který nebude trestně odpovědný vůbec.  

 

4.1. Objekt trestného činu opilství 
 

  Pokud by jednání pachatele nesměřovalo vůči určitému zájmu chráněnému trestním 

zákoníkem, nešlo by i při splnění veškerých ostatních podmínek trestní odpovědnosti o trestný čin. 

Objektem se rozumí skupina společenských vztahů, zájmů a hodnot, jež jsou chráněny trestním 

právem.60 

U trestného činu opilství lze uvažovat o několika objektech. Primárním bude, jak vyplývá 

ze systematického výkladu, veřejný pořádek či občanské soužití, protože trestný čin opilství je, jak 

již bylo uvedeno, zařazen do Hlavy X trestního zákoníku „Trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných“, konkrétně pak do Dílu 6 s názvem „Jiná rušení veřejného pořádku“. V této souvislosti 

                                                  
60  JELÍNEK, Jiří a kolektiv: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 151. 
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se také někdy hovoří o objektu druhovém, majícím význam pro systematiku zvláštní části trestního 

zákoníku. 

Skutková podstata má v první řadě poskytovat ochranu společnosti před jednáním a 

nebezpečím vyplývajícím z opojení osob, neboť nebezpečnost takového jednání ve společensky 

nepřijatelném stavu je dána nemožností odhadnout jeho výsledek, jeho nevypočitatelností.  

Sekundárním objektem je pak konkrétní zájem, který byl ohrožen nebo porušen jednáním 

provedeným už ve stavu nepříčetnosti.   

Zákonodárce, možná v důsledku předchozí právní úpravy, primární objekt trestného činu 

opilství upozaďuje. Lze tak usoudit např. z ustanovení § 163a trestního řádu. Podle tohoto 

ustanovení může být trestní stíhání pro spáchání trestného činu opilství zahájeno nebo v zahájeném 

trestním stíhání pokračováno jen se souhlasem poškozeného, pokud jinak vykazuje naplnění znaků 

skutkové podstaty trestných činů uvedených v § 163a trestního řádu. Z toho je patrné, že 

zákonodárce považuje za důležitější sekundární objekt trestného činu opilství. 

Přitom lze zaujmout několik postojů k povaze trestného činu opilství, jak bude ještě níže 

rozvedeno (viz. str. 51 a násl.). Kdy na tomto místě je už ale třeba alespoň ve stručnosti uvést, že 

trestný čin opilství je většinou považován za abstraktní ohrožovací trestný čin.61 Ohrožení zde 

spočívá v uvedení se do stavu nepříčetnosti. Proti tomuto pojetí lze namítnout, že nemá oporu v 

zákoně. Zákonodárce nepočítá s příčinným vztahem mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti a 

spácháním činu jinak trestného (ačkoliv z hlediska kriminologického můžeme tento vztah 

vysledovat). Zákonodárce také samotný stav nepříčetnosti nepostihuje.62 Z důvodu zachování 

zásady ekonomie trestní represe je však vznik trestní odpovědnosti omezen na případy, kdy je 

v tomto stavu spáchán čin jinak trestný, a spáchání takového kvazideliktu je pak pouhou objektivní 

podmínkou trestnosti. V důsledku toho je tak dílem i narušeno preventivní působení trestního 

práva. 

Další možností je považovat trestný čin opilství za konkrétní ohrožovací delikt.63 Podstatou 

tohoto pojetí je úvaha, že pachatel si je vědom možnosti, že v tomto stavu může spáchat 

protiprávní čin. Tyto požadavky ale opět nejsou na pachatele kladeny (možná s výjimkou 

ustanovení § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních 

předpisů). Zákonodárce navíc psychický vztah pachatele k možnosti spáchání trestného činu 

                                                  
61  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
    s. 266-278.  
62   DOLENSKÝ, Adolf: Opilství, Bulletin advokacie, 1992, číslo 6, s. 43. 
63  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
    s. 266-278. 
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zachycuje v § 360 odst. 2 trestního zákoníku, ale v těchto případech se již nejedná o trestný čin 

opilství. 

Nejpevnější oporu v zákoně má zřejmě úvaha, že povaha trestného činu opilství je plně 

odvislá od povahy činu jinak trestného. Proto se bude podle povahy tohoto činu jednat o trestný čin 

poruchový nebo ohrožovací.64 

 

4.2. Objektivní stránka trestného činu opilství 
 

K objektivní stránce trestného činu řadíme jednání, následek a příčinnou souvislost mezi 

nimi. 

Jednání můžeme vymezit jako jednotu objektivní (vnější) a subjektivní (vnitřní) složky.65 

Tím se jednání liší od pouhého chování se, kde je přítomna pouze objektivní složka. Jednání lze 

tedy popsat jako projevenou vůli k pohybu nebo nekonání66 ve spojení s vůlí vyvolat určitý 

následek. Trestní právo se vůlí způsobit určitý následek zabývá při zkoumání subjektivní stránky 

trestného činu. Kdy je nutné si uvědomit, že jednání a zavinění tvoří neoddělitelný celek. 

Podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku u trestného činu opilství spočívá jednání podle dikce 

zákona v tom, že se pachatel požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do 

stavu nepříčetnosti a v tomto stavu se dopustí činu jinak trestného. 

Je tedy trestné jednání, jímž se pachatel do tohoto stavu (nepříčetnosti) uvedl, a to 

v důsledku jednání, kterého se posléze ve stavu nepříčetnosti dopustil.67 

Musíme tak rozlišovat dvě různá jednání. První jednání, které představuje uvedení se do 

stavu nepříčetnosti (actio praecedens), kdy o záměru pachatele vyvolat tento stav bude pojednáno 

ještě dále v kapitole o subjektivní stránce trestného činu. A jednání další, které na toto navazuje, a 

to jednání ve stavu nepříčetnosti, které představuje spáchání kvazideliktu (actio subsequens). 

První jednání spočívající v přivedení se do stavu nepříčetnosti je zcela popsáno ve skutkové 

podstatě a lze se ho dopustit pouze požitím nebo aplikací návykové látky, což je změnou oproti 

předchozí právní úpravě, kdy podle trestního zákona č. 140/1961 Sb. bylo možné se tohoto jednání 

                                                  
64  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
    s. 266-278. 
65  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně  
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 183. 
66   DOLENSKÝ, Adolf: Opilství, Bulletin advokacie, 1992, číslo 6, s. 39. 
67   CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 41. 
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dopustit i „jinak“. Důvodem této změny byly především spory o výklad pojmu „nebo jinak přivede 

do stavu nepříčetnosti“.68    

Pojmy požití a aplikace jsou mimoprávní termíny. Požitím můžeme rozumět vpravení 

návykové látky do organizmu ústy neboli orálně (např. alkohol, extáze) a aplikací její vpravení do 

organizmu ostatními způsoby, např. injekcí, použitím análních čípků, čicháním, šňupáním, přes 

pokožku pomocí obkladu nebo koupele.69 Aby se mohlo jednat o jednání, musí u pachatele 

existovat vůle látku aplikovat nebo požít nebo proti působení látky nečinit nic, ačkoliv si je jejího 

působení vědom. Proto se z hlediska trestního práva postižitelného zaviněného jednání nedopouští 

ten, komu je látka aplikována násilím nebo bez jeho vědomí. Jednání nelze také vysledovat u 

osoby, která se pohybuje v prostoru, kde se látka nachází a pozoruje na sobě určité změny, jako 

malátnost nebo poruchy vnímání, ale není schopna si tyto změny spojit s působením nějaké látky. 

Ustanovení § 112 trestního zákoníku ale považuje za jednání i opomenutí takového konání, 

k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, 

v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní 

povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle 

okolností a svých poměrů povinen. Je otázkou, zda lze vysledovat povinnost osoby nenechat na 

sebe vědomě působit návykovou látku, aby byla splněna podmínka porušení povinnosti. Použitelné 

zde je ustanovení § 415 občanského zákoníku, tj. povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke 

škodám mj. i na zdraví, jakož i ustanovení § 12 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, tj. povinnost vyvarovat 

se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví. Z těchto ustanovení lze dovodit, že 

osoba je povinna nenechat na sebe působit návykovou látku, a proto nesplnění této povinnosti lze 

považovat za opomenutí podle § 112 trestního zákoníku. Přivést se do stavu nepříčetnosti je tedy 

možné nejen konáním, ale i opomenutím. 

V některých případech může nepříčetnost nastat po požití takového množství alkoholu, 

které by ji obecně přivodit nemělo.70 Taková nepříčetnost se označuje pojmem patická opilost. 

Rozlišují se dva druhy patické opilosti, a to epileptoidní a paranoidní.71 U epileptoidní patické 

opilosti je typická náhlá změna stavu opilého jedince. Projevuje se porušením vědomí, narušením 

                                                  
68  JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část 1. vydání. Praha: Leges, 2009,  
   s. 797 – 798.  
69  TERYNGEL, Jiří: Návrat k „Rauschdeliktu“.  Justičná revue, 1992, číslo 3, s. 27. 
70  PAVLOVSKÝ, Pavel: Soudní psychiatrie pro právníky. 1. vydání, Praha: Karolinum - nakladatelství University 
   Karlovy, 1998, s. 39. 
71  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 36. 
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orientace, výskytem halucinací a bludných představ. Výsledkem je, že u takové osoby se vyskytují 

afekty hněvu a slepé zuřivosti, neovladatelné výtržnictví a nutkání ke slepé agresi. Je ale také 

možné, že v důsledku porušeného vnímání okolí se osoba bude chovat nesprávně a nerozvážně.72 

V případě paranoidní patické opilosti se také vyskytují u osoby bludné představy a halucinace, 

mají ale mírnější formu. Rozdíl lze také pozorovat v tom, že osoba se chová normálně a s jistou 

účelností a zaměřeností. I přesto je její vědomí porušené, osoba zkresleně chápe okolní situaci a 

dochází k bludným výkladům tohoto okolí i své situace. Tyto poruchy vyvolávají pocit hrozícího 

strachu a nebezpečí, proti kterému je nutno se bránit, např. útokem na domnělé nepřátele.73 Stav 

patické opilosti trvá několik minut až hodin a končí hlubokým spánkem a následnou amnézií. 

Z hlediska trestního práva je významné, že při prvním výskytu patické opilosti se nebude 

jednat o zaviněnou nepříčetnost a pachatel nebude za své jednání, které v ní spáchá, trestně 

odpovědný.74 Naopak při dalším požívání alkoholu již bude s touto možností obeznámen a další 

patická opilost již bude kryta zaviněním, nejspíše nepřímým úmyslem nebo vědomou nedbalostí.75 

Obdobně lze postupovat v případě, že se pachatel uvede do mrákotného stavu.76  

Nepříčetnost po požití menšího množství alkoholu může také nastat v případě kombinace s 

požitím jiných návykových látek nebo léků. Je také v některých případech možné, že u epileptika 

nastane epileptický záchvat již po požití malého množství alkoholu. Oba případy lze považovat za 

nepříčetnost zaviněnou. 

Podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku se již na rozdíl od dikce § 201a odst. 1 trestního 

zákona nelze do stavu nepříčetnosti přivést i „jinak“, tj. jinak než požitím nebo aplikací návykové 

látky.77 Při absenci bližšího zdůvodnění této změny v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku lze o 

důvodech, proč zákonodárce už s jinou formou, než požitím nebo aplikací návykové látky, 

nepočítá, jen spekulovat, jakož i pokud jde z opačného pohledu o to, proč tomu tak v § 201a odst. 

                                                  
72  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 36. 
73  Tamtéž. 
74  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno:  
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 232, rovněž pak k tomu srov. i níže citované usnesení Nejvyššího soudu  
   ČR ze dne  7.11.2012 sp.zn. 7 Tdo 1274/2012, jehoř dostupnost je specifikována pod poznámka pod čarou č. 145. 
75   Rt 32/70 – Rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  ze dne 10.3.1970  sp.zn.  10 Tz 6/70 -  Patologická opilost vedoucí 
   k nepříčetnosti pachatele nevylučuje trestní odpovědnost pachatele za spáchaný trestný čin, pokud pachatel  
   alespoň buď věděl, že požití alkoholu vyvolává u něho patologickou opilost a bez přiměřených důvodů spoléhal,  
   že k tomu nedojde anebo sice o tom nevěděl, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět 
   měl a mohl. 
76   Rt 36/65 – Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.5.1965 sp.zn. 3 Tz 14/65 - Pro nepříčetnost není vyloučena  
   trestní odpovědnost u pachatele, který spáchal trestný čin v mrákotném stavu, jestliže do tohoto stavu se sám  
   přivedl požitím alkoholických nápojů a jestliže si přitom byl nebo mohl být vědom, že při jeho zdravotním stavu 
    může požití alkoholu tento mrákotný stav vyvolat. 
77   TERYNGEL, Jiří.: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue, 1992, číslo 3, s. 27. 
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1 trestního zákona dříve bylo, byť tehdy bylo s největší pravděpodobností bez hlubšího rozmyslu 

jen opsáno ustanovení § 186 trestního zákona z roku 1950, kde byl pojem „jinak“ také použit. 

Ovšem znění tohoto tehdejšího ustanovení (... požitím alkoholického nápoje nebo jinak...) ještě 

neznalo pojem „návyková látka“ a bylo mu proto třeba rozumět tak, že jeho účelem bylo zahrnout 

jiné látky než alkohol, jejichž požitím mohla být nepříčetnost zaviněně vyvolána.  

Nicméně bez ohledu na to, zda to bylo nebo nebylo už dříve zamýšleno a proč to v nové 

právní úpravě bylo naopak pojato jinak, lze dřívější pojem či variantu „jinak“, ve významu jinak 

než požitím nebo aplikací návykové látky, považovat za variantu, která nepochybně měla své 

opodstatnění. Lze si totiž v praxi představit případy uvedení se do stavu nepříčetnosti i jinými 

způsoby, než požitím nebo aplikací návykové látky, které by bylo možno považovat za zaviněný 

stav nepříčetnosti, ve kterém by následně mohl být spáchán čin jinak trestný. Tyto případy by tak 

podle současné právní úpravy ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku nepodléhaly, ale 

postihovat by je mohlo přicházet v úvahu některým z případů actio libera in causa.78 

V odborné literatuře jsou zmiňovány např. případy, kdy u epileptika nastane epileptický 

záchvat v důsledku pravidelného střídání světla a stínu.79 Ale i nepříčetnost jako stav euforie v 

důsledku dlouhého stoje na hlavě nebo po zvlášť výrazném orgasmu či v důsledku cviků jógy.80 

Jakož i mnohem reálnější případy nepříčetnosti v důsledku toho, že jedinec přestane užívat léky, 

které vzniku tohoto stavu (např. nekontrolovatelné zuřivosti) mají zabránit.81 Nicméně je třeba 

připustit, že výskyt případů takovéto nepříčetnosti lze považovat za minimální a rovněž lze mít za 

krajně nepravděpodobné, že by se takto nepříčetní jedinci dopouštěli činů jinak trestných. V praxi 

se však nově vyskytly i případy nepříčetnosti vyvolané v důsledku hry na výherních automatech, 

aniž by se jednalo již o gamblerství, ve kterých následné spáchání činů jinak trestných vyloučit 

nelze. Každopádně by však v takovýchto případech bylo nutné věnovat mimořádnou pozornost 

otázce zavinění takovéto nepříčetnosti, kdy k trestní odpovědnosti by se muselo jednat 

o nepříčetnost zaviněnou alespoň z nevědomé nedbalosti. 

Druhým „jednáním“, které se po pachateli požaduje, je spáchání činu jinak trestného neboli 

kvazideliktu, což je objektivní podmínkou trestnosti pachatele za opilství ve smyslu § 360 odst. 1 

trestního zákoníku. Nepříčetnost pachatele nevylučuje, že je v jeho jednání přítomna vůle, a to vůle 

                                                  
78  JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2009, s. 798. 
79  CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Několik úvah nad § 201a trestního zákona. Bulletin advokacie, 1992, číslo 5, s. 18,  
   jakož i CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání  
   soudců a státních zástupců, 1995, s. 40, kdy autorky vycházely z případu dopravní nehody popsané 
      v Kriminalistickém sborníku z roku 1976. 
80  TERYNGEL, Jiří: Návrat k "Rauschdeliktu". Justičná revue, 1992, číslo 3, s. 27. 
81  CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Několik úvah nad § 201a trestního zákona, Bulletin advokacie, 1992, číslo 5, s. 18. 
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ve významu učinit nebo neučinit určitý pohyb. Musí jít o lidské jednání ovlivnitelné vůlí neboli  

musí se jednat o vůlí řízený pohyb nebo zdržení se pohybu. Pachatel však nepáchá čin jinak trestný 

jako důsledek svého svobodného rozhodnutí (při absenci ovládací složky). A chybí vůle způsobit 

škodlivý následek (při absenci rozpoznávací složky). Znaky činu jinak trestného tedy nemohou být 

naplněny jen náhodou, nezávisle na lidském jednání ovlivnitelné vůli.82 

Úsudek, jaký čin jinak trestný byl spáchán, je nutné učinit na základě zhodnocení 

objektivního počínání pachatele.83 Pokud jeho jednání naplňuje znaky více skutkových podstat, 

které se navzájem liší povahou zavinění, a tuto povahu nebude možné z jednání pachatele zjistit, je 

nutné v souladu se zásadou „in dubio pro reo“ považovat za spáchaný ten trestný čin, který 

znamená pro pachatele mírnější postih.84 K tomu, aby bylo pachateli možno přičíst spáchání činu 

jinak trestného, je nutno zhodnotit skutečnost, do jaké míry byl jeho činností poškozen jednak 

konkrétní předmět a jednak objekt chráněný trestním zákonem. Podstatou příčinného vztahu je 

zhodnocení, do jaké míry bylo jednání pachatele příčinou pro vznik následku, tedy dotčení 

zákonem chráněného zájmu.85  

Zákon výslovně neuvádí, že některých jednání se ve stavu nepříčetnosti nelze dopustit. 

Kvazideliktem neboli činem jinak trestným přitom může být až na některé dále uvedené výjimky 

v podstatě jakýkoliv i ohrožovací trestný čin, ale i vývojové stadium trestného činu. V praxi se 

bude nejčastěji jednat o trestné činy násilné povahy, jako je ublížení na zdraví, vražda či 

znásilnění, ale i výtržnictví, neboť ve stavu nepříčetnosti jedinci zpravidla ztrácí sebekontrolu a 

schopnost svoje jednání ovládat. Může jím být i pokus trestného činu, příprava už pouze 

výjimečně, neboť u ní nebývá rozvinuta objektivní stránka, byť ji vyloučit nelze, bude-li  spočívat 

v opatřování si prostředků86 ke spáchání trestného činu nebo ve srocení.87 Musí se však jednat 

pouze o trestný čin, nikoliv o jiný protiprávní čin, např. přestupek či jiný správní nebo disciplinární 

                                                  
82  DOLENSKÝ, Adolf: Opilství. Bulletin advokacie, 1992, č. 6 - 7, s. 39 – O kvazidelikt se nebude jednat v případě,  
   kdy opilec vypadne z okna a při pádu někomu způsobí těžkou újmu na zdraví. 
83  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně 
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 182. 
84   Rt 62/68 – Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25.6.1968 sp.zn. 7 Tz 28/1968 (blíže viz. poznámka pod  
   čarou č. 180). 
85  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část, 3. přepracované a doplněné vydání. Brno: 
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 216. 
86   CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 69 - Uváděň příklad opatření zbraně zaviněně nepříčetným jedincem hlavnímu 
   pachateli, který se však o trestný čin ani nepokusí. Pokud by ale jednání hlavního pachatele dospělo alespoň do  
   stadia pokusu, bylo by kvazideliktem už účastenství ve formě pomoci k trestnému činu. 
87   ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4, s. 272.  
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delikt. Je možné vyloučit i trestné činy charakterizované určitou pohnutkou, pokud ji nepříčetný 

pachatel výslovně nevyjevil.88  

Z povahy věci však vyplývá, že některé trestné činy kvazideliktem pravděpodobně 

nebudou. A to trestné činy, u nichž je vyžadována určitá komplikovaná, složitá činnost, vysoká 

úroveň myšlení nebo soustředění pozornosti, jako jsou některé trestné činy z oblasti počítačové 

kriminality, trestné činy proti pravidlům tržní ekonomiky apod. Takové otázky je však třeba vždy 

posuzovat vzhledem ke konkrétnímu případu.89 Kvazideliktem pak nebudou ani takové trestné 

činy, u nichž je zneužití návykové látky přímo znakem skutkové podstaty, a to trestné činy 

vyhýbání se výkonu služby podle § 384 odst. 1 trestního zákoníku90, vyhýbání se výkonu služby 

z nedbalosti podle § 385 trestního zákoníku a vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby 

podle § 388 odst. 1 trestního zákoníku. Kvazideliktem by však mohl být trestný čin ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku, pokud by zaviněně vlivem návykové látky 

nepříčetný pachatel, jsoucí tím současně ve stavu vylučujícím způsobilost, vykonával činnost, při 

které by mohl ohrozit život nebo zdraví člověka a nejednalo by se o některý z případů actio libera 

in causa.91 V případech jednotlivých forem účastenství nebude přicházet v úvahu organizátorství. 

U nepříčetného pachatele si lze těžko představit, že by byl schopen nějakého zosnování či 

plánování nebo řízení trestného činu. Naopak návod nebo pomoc lze jako kvazidelikt připustit, byť 

takové případy nepochybně budou jen málo pravděpodobné a ojediněné, např. zaviněně nepříčetný 

vzbudí v jiném s ním návykové látky konzumujícím ještě trestně odpovědném jedinci rozhodnutí, 

aby spáchal trestný čin, o který se pak tento následně alespoň pokusí nebo mu k jeho spáchání 

opatří nějaký prostředek a on se s ním o trestný čin alespoň pokusí.  

U činu jinak trestného mají význam i okolnosti vylučující protiprávnost. Platí zde, že co je 

beztrestné u příčetné osoby, je beztrestné i u osoby nepříčetné. Pokud tak došlo k jednání, jež má 

znaky činu jinak trestného za podmínek nutné obrany, nejde o kvazidelikt. Podle obecných zásad 

se bude postupovat i v důvodech zániku trestnosti, např. opilec dobrovolně upustí od pokusu 

spáchat trestný čin.92  

Na problematiku následku trestného činu opilství pak lze mít dva pohledy. 

                                                  
88  JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2009, s. 799. 
89  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4, s. 272.   
90   Srov. LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 58. 
91   Např. by se mohlo jednat o profesionálního vodního záchranáře, který se v době volna účastní večírku na pláži  
   přehrady a uvede se konzumací alkoholu do stavu nepříčetnosti, ve kterém zaslechne hlášení, že se v přehradě topí 
   skupina několika osob, na které zareaguje tak, že nasedne do zachránného člunu, do kterého umožní přistoupit 
   několika dalším dobrovolníkům a přepraví je na místo zásahu, kde se rovněž zapojí do záchranné akce.  
92   CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 37. 
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Předně jím je třeba rozumět způsobené porušení či ohrožení daného chráněného zájmu, tj. 

objektu trestného činu, tedy veřejného pořádku a sekundárně zároveň ohrožení nebo poruchu 

dalšího chráněného zájmu dotčeného oním kvazideliktem. Z pohledu druhého je k naplnění znaků 

skutkové podstaty tohoto trestného činu nutné, aby nastaly následky dva, kdy prvním je 

nepříčetnost pachatele a druhým spáchání činu jinak trestného. Přičemž v úžším smyslu lze 

považovat spáchání činu jinak trestného za následek toho, že se pachatel předtím přivedl do stavu 

nepříčetnosti.  

Ať se přikloníme k jakémukoliv pojetí, nic to nemění na tom, že obě skutečnosti musejí 

nastat, aby byly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu opilství. Jeho skutková podstata 

má proto kumulativní povahu. K jejímu naplnění a tím i k trestní odpovědnosti pachatele jsou 

nutná dvě jednání, jež by sama o sobě trestnými nebyla, když trestné není zaviněné uvedení se do 

nepříčetnosti a trestný by při absenci zavinění ani nebyl čin jinak trestný.  

Přitom trestný čin opilství je v rámci teorie důvodně převažujícího názoru považován za 

abstraktní ohrožovací trestný čin, kterým se v teorii rozumí formální trestný čin čistě komisivní 

nebo pravý omisivní, tedy bez skutkovou podstatou vyžadovaného účinku na jinak ve skutkové 

podstatě výslovně uvedeném hmotném předmětu útoku. V případě trestného činu opilství totiž není 

ve skutkové podstatě výslovně uveden hmotný předmět útoku a má se za to, že samotné opojení se 

netrestá, ale k trestnosti je zapotřebí i druhého jednání, a to spáchání kvazidelitku, který se 

považuje za objektivní podmínku trestnosti (bez něho by se o opilství jednat nemohlo) s tím, že 

nelze spravedlivě po pachateli žádat, aby počítal s tím, že v nepříčetnosti spáchá čin jinak trestný. 

Tudíž pachatelovo zavinění se vztahuje pouze na uvedení se do stavu nepříčetnosti a vedlejší 

objekt porušený kvazideliktem je chráněn pouze sekundárně. 93  

Jen menšinově se pak opilství považuje za ohrožovací trestný čin konkrétní, u kterých dle 

teorie musí být ve skutkové podstatě výslovně vymezen hmotný předmět útoku, který musí být 

k naplnění skutkové podstaty ohrožen. A to v případě trestného činu opilství v tom smyslu, že 

zavinění se nevztahuje pouze na uvedení se do stavu nepříčetnosti, ale i na „nebezpečí“ spáchání 

kvazdeliktu vzhledem k tomu, že pachatel ví nebo vědět by měl a mohl, že ve stavu nepříčetnosti 

může společnost ohrozit svým jednáním, kdy by pak ale byla rozdílnost mezi trestným činem 

opilství a actio libera in causa jen nepatrná,94 což by nutně muselo vést k nutnosti zkoumání 

vnitřního vztahu pachatele ke kvazideliktu.   

                                                  
93  K vymezení teorií abstraktně a konkrétně ohrožovacího činu a „zprostředkující“ teorie ohrožení blíže srov. ŘÍHA, 
    Jiří: Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 34 a násl. 
94   ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4, s. 269. 
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A v podstatě jen kompromisem, nikoli ale neopodstaněným, mezi oběma uvedenými 

pojetími jsou názory, že opilství je ohrožovací trestný čin „sui generis“95, kdy podle těchto pojetí 

se zavinění pachatele vztahuje i na spáchání kvazidelitku, ale nevyžaduje se, aby pachatel měl 

zkušenost s tím, že v případě opilosti může hrozit z jeho strany nějaké nebezpečí. Tyto teorie tedy 

počítají s tím, že každý si musí být vědom, že v opilosti může jednat násilně, i když s takovýmto 

jednáním nemá zkušenosti. U pachatele se tedy vyžaduje povědomí o nebezpečí opojení a ne 

povědomí o jeho vlastní nebezpečnosti. Tím pádem je v této teorii rozeznatelnější hranice mezi 

actio libera in causa a trestným činem opilství. Kdy podle této teorie by pak měl znít trestný čin 

opilství takto: „Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do 

nebezpečného opojení ...“96  

Přitom mezi stavem nepříčetnosti vyvolaným tak, jak požaduje skutková podstata trestného 

činu opilství, a spácháním činu jinak trestného, musí být dána příčinná souvislost, resp. přesněji 

řečeno souvislost, když kvazidelikt je spáchán bez zavinění. V případě zaviněné nepříčetnosti se na 

počátku řetězce vedoucího k protiprávnímu následku nachází přivedení se do stavu nepříčetnosti, 

dále výkon určité činnosti a nakonec vznik protiprávního následku. Nicméně ne každé přivedení se 

do stavu nepříčetnosti nutně musí vyústit ve spáchání činu jinak trestného, a tím k naplnění 

skutkové podstay trestného činu opilství. Trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 trestního 

zákoníku je tak v podstatě jediným trestným činem, jehož skutková podstata je naplněna až 

následně, nikoliv již v průběhu tohoto jednání, což lze příkladmo demonstrovat na následujícím 

příkladu: 

Muž A. s několika přáteli oslavuje s kolegy ze zaměstnání svoje povýšení. Po několika 

hodinách je už v takovém stavu, že u něj došlo k vymizení ovládacích schopností. Nestalo se mu to 

poprvé, ale nikdy se v tomto stavu žádného nepřípustného jednání nedopustil. Ani v této chvíli se 

ničeho trestněprávněrelevantního nedopouští. Jeden z jeho kolegů B., rovněž značně ovlivněný 

alkoholem, mu žertem naznačí, že si všichni myslí, že povýšení dosáhl nezaslouženě. Poté je B. 

fyzicky napaden A. takovým způsobem, že B. utrpí újmu na zdraví mající již právní charakter 

trestněprávněrelevantního ublížení na zdraví. Až tímto útokem a poraněním B. došlo u A. 

k naplnění skutkové podstaty trestného činu, a to opilství, neboť útočil a poranil B. ve stavu 

zaviněné nepříčetnosti. 

Praktický dopad a tím pointa příkladu je ta, že v okamžiku, kdy pachatel je ještě schopen 

ovlivňovat své jednání, k tomu nemá důvod, protože se ničeho nedopouští a nemá důvod se 
                                                  

95  ŘÍHA, Jiří: Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 36. 
96   Tamtéž. 
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domnívat, že se něčeho, např. krádeže, výtržnitví, ublížení na zdraví nebo znásilnění, později 

dopustí (odlišně viz. výklad k § 360 odst. 2 trestního zákoníku). Když už pak není schopen své 

jednání ovládat, dopustí se činu jinak trestného, kdy jeho stav bude možné vyložit jako duševní 

poruchu, byť jen přechodnou. Následkem bude, že jeho až do této doby beztrestné popíjení se 

přemění v jednání, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu opilství. Zákonodárce tak při 

konstrukci trestného činu opilství s příčinným vztahem v pravém slova smyslu mezi nepříčetností a 

spácháním činu jinak trestného striktně vzato nepočítá, ale je mezi nimi zapotřebí souvislosti.  

 
4.3. Subjekt trestného činu opilství 

 
Obecně lze konstatovat, že na pachatele tohoto trestného činu jsou kladeny tytéž požadavky 

jako na pachatele jiných trestných činů.  

Pachatelem trestného činu je trestně odpovědná fyzická osoba (podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, sice už může být pachatelem 

určitých taxativně stanovených trestných činů i osoba právnická, ale i z povahy věci však nikoliv 

pachatelem trestného činu opilství), která bezprostředně spáchala trestný čin.  

Nejdůležitějším se jeví požadavek trestní odpovědnosti pachatele. 

Pachatel musí předně dosáhnout věkové hranice trestní odpovědnosti. V našich 

podmínkách je touto hranicí podle § 25 trestního zákoníku věk 15 let. U osoby mladistvé (pachatel 

ve věku 15 až 18 let) je pak i podmínka její rozumové a mravní vyspělosti ve smyslu § 5 odst. 1 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších právních předpisů, 

neboť mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby 

mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.  

Další podmínkou trestní odpovědnosti pachatele je jeho příčetnost.  

Pro stanovení trestní odpovědnosti pachatele je nutné, aby byl příčetný již v době 

naplňování skutkové podstaty trestného činu. Jestliže by tomu tak nebylo, uplatní se ustanovení  

§ 26 trestního zákoníku, a to stejným způsobem jako v případě jakéhokoliv jiného trestného činu.97  

Kdy v této souvislosti je třeba ohledně institutu nepříčetnosti blíže uvést, že tento pojem je 

obecně definován jako nezpůsobilost jednat z hlediska trestního práva, tedy jako subjektivní 

nezpůsobilost k vině.98 

                                                  
97  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 37. 
98  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti, 1. vydání, Praha, Academica, 1972, s. 176. 
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Z dikce § 26 trestního zákoníku je patrné, že pohlíží na nepříčetnost jako na syntézu dvou 

hledisek.  

Z hlediska psychiatrického lze nepříčetnost hodnotit jako duševní poruchu, v jejímž 

důsledku je u osoby vymizelá schopnost rozpoznat protiprávnost (dříve společenskou 

nebezpečnost) svého činu nebo schopnost ovládnout své jednání vlastní vůlí, popřípadě absentují 

obě uvedené schopnosti současně. Duševní poruchu lze pak vymezit jako poruchu psychických 

funkcí, byť i krátkodobou, jež může být vyvolána i požitím nebo aplikací návykových látek.99 

Podle lékařského hlediska se přitom duševní porucha vymezuje jako „zřetelná odchylka od stavu 

duševního zdraví a rovnováhy, kterým se rozumí stav úplné a sociální pohody, jako výslednice 

vnitřních (genetických) a vnějších (psychosociálních a environmentálních) faktorů.“ Nelze 

zaměňovat duševní poruchu s duševní nemocí, jelikož duševní nemoc je pojmem užším.100 

Duševní porucha přitom může vzniknout z mnoha příčin, a to duševní chorobou nebo jinou 

nemocí, která má takovou poruchu za následek, anebo může být způsobena požitím návykových 

látek. Duševní porucha, která je důvodem nepříčetnosti, může být jak přechodná a krátkodobá, tak 

dlouhotrvající nebo trvalá. „Z hlediska tohoto chápání je duševní poruchou nejenom duševní 

choroba, ale i krátkodobá porucha psychických funkcí, hluboká porucha vědomí, slabomyslnost a 

jakákoliv jiná těžká duševní odchylka, která je z hlediska ustanovení § 26 a § 27 trestního 

zákoníku významná, jestliže měla za následek ztrátu nebo zmenšení rozpoznávacích či ovládacích 

schopností.“101  

„Široké pojetí nepříčetnosti z psychiatrického hlediska je zúženo pojetím juristickým, které 

považuje za právně relevantní jen nepříčetnost existující v době spáchání trestného činu.“102 Kdy je 

tento pojem zúžen tak, že ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti je posuzována nikoliv ke 

všem druhům jednání, ale jen ke konkrétnímu jednání, kterým byla jinak naplněna skutková 

podstata trestného činu.103 

V samotném § 360 odst. 1 trestního zákoníku jsou na pachatele kladeny určité požadavky. 

Trestného činu opilství se může dopustit jen pachatel, který se zaviněně přivedl určitým způsobem 

do stavu nepříčetnosti (podrobněji viz. další kapitola). Příčetným musí být pachatel do počátku, od 

                                                  
99  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně  
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 235. 
100  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně  
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 235. 
101  Tamtéž. 
102  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno:  
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 227. 
103  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 21. 
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kterého se začne uvádět do stavu nepříčetnosti. Pokud by pachatel nedokázal ovládnout to, zda se 

uvede do stavu nepříčetnosti, tak není trestně odpovědný pro nepříčetnost. Týká se to např. osob ve 

čtvrtém stadiu závislosti na alkoholu. Tyto osoby ví, jak na ně alkohol působí, ale z důvodu své 

závislosti nejsou schopny zdržet se jeho konzumace.104  

Je otázkou, zda máme takovou nepříčetnost považovat za zvláštní vlastnost pachatele, nebo 

jen za naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu.  

Situace je o to komplikovanější, že samotným přivedením se do stavu nepříčetnosti ještě 

není páchán trestný čin opilství, ale tato skutečnost se stane součástí skutkové podstaty tohoto 

trestného činu až následně v závislosti na dalším jednání pachatele, pokud se dopustí činu jinak 

trestného. Ve vymezení skutkové podstaty opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku je kladen 

důraz na jednání směřující k dosažení stavu nepříčetnosti („kdo se ... přivede ... do stavu 

nepříčetnosti“), nikoliv na tento stav samotný, a proto je možno připustit, že jde o naplňování 

znaků skutkové podstaty.  

Je nutno připomenout, že skutková podstata trestného činu opilství je úzce propojena se 

skutkovými podstatami jiných trestných činů.  

Ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku už na rozdíl od trestního zákona pracuje 

s koncepcí „činu jinak trestného“, nikoli „jednání, které má jinak znaky trestného činu“, jako tomu 

bylo v případě předchozí právní úpravy. Tedy činu, který postrádá část skutkové podstaty k tomu, 

aby se jednalo o trestný čin.  

                                                  
104  K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.01.2008 sp. zn. 11 Tdo 1482/2007 – Obviněný ve věci byl 
   alkoholik v tzv. terminální fázi alkoholismu, který není schopen zdržet se požívání alkoholu, neovládá první napití  
   a není také schopen započatou konzumaci alkoholu přerušit, ač zná účinky alkoholu na své chování. Otázka, zda je 
   obviněný vůbec schopen odolat požívání alkoholických nápojů či nikoliv, je přitom rozhodná pro posouzení, zda 
   se do stavu nepříčetnosti přivedl zaviněným (byť i nedbalostním) požitím alkoholických nápojů či nikoliv (srov.  
   přiměřeně č. 6/1974 Sb. rozh.tr.). Citované rozhodnutí bylo sice učiněno a publikováno za platnosti úpravy, která 
   trestný čin opilství vůbec neznala a byla založena na principu vyjádřeném v § 12 odst. 2 tr.zákona (ve znění 
   účinném do  31.12.1991), totiž, že vyloučení trestnosti za spáchaný čin pro nepříčetnost se neuplatní a čin se 
   posoudí podle skutkové podstaty, kterou pachatel objektivně naplnil, tehdy, přivede–li se pachatel do stavu  
   nepříčetnosti, byť i z nedbalosti, požitím návykové látky. Nicméně závěry uvedené v citovaném rozhodnutí  
   ohledně zavinění se podle  názoru Nejvyššího soudu uplatní i pro současnou právní úpravu – odpovědnosti za čin 
   spáchaný v nepříčetnosti  vyvolané zaviněným požitím nebo aplikací návykové látky podle specifické skutkové  
   podstaty trestného činu  opilství (§ 201a tr.zákona). Trestní odpovědnost pachatele je totiž i u trestného činu  
   opilství podle § 201a tr.zákona vázána na existenci jeho zavinění, a to ve vztahu k intoxikaci, jež u něj způsobila 
   nepříčetnost. Jinými slovy nemůže–li pachatel ovládnout nutkání požít alkoholické nápoje (např. právě pro 
   konečnou fázi závislosti na alkoholu) a neovládá tak ani to, zda se přivede požitím alkoholických nápojů do stavu 
   nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, nelze jej podle názoru Nejvyššího  
   soudu učinit vůbec trestně odpovědným, neboť je jeho trestnost vyloučena právě pro nepříčetnost. 
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Kdy obecně absentuje příčetnost, ale i subjektivní stránka trestného činu105 (výjimečně lze 

uvažovat i o jiných důvodech, jako např. nutná obrana nebo krajní nouze106), nikoli i neexistence 

zvláštní způsobilosti nebo zvláštní vlastnosti subjektu (např. činu, který by jinak naplnil skutkovou 

podstatu trestného činu podle § 346 odst. 1 trestního zákoníku, by se mohl dopustit jen znalec, 

nikoliv obecný pachatel bez této zvláštní vlastnosti). 

Přitom zjištění, zda se konkrétní osoba mohla dopustit činu jinak trestného, je třeba k tomu, 

aby orgány činné v trestním řízení mohly určit, jakým způsobem byl trestný čin opilství spáchán. 

Trestný čin opilství je v teorii zařazen mezi tzv. vlastnoruční delikty.  

Pojem vlastnoruční delikt, kdy lze rozlišovat i obecné (pachatelem je kdokoliv) a zvláštní 

(s omezeným okruhem subjektů např. trestné činy vojenské),107 lze nejsrozumitelněni definovat 

jako bezprostřední jednání, které musí pachatel provést osobně, ale nemusí jej spáchat „rukou“.108 

Jako příklady vlastnoručních deliktů lze vedle opilství uvést např. křivé tlumočení či svědectví, 

dvojí manželství, jakož i soulož mezi příbuznými, ale i neposkytnutí pomoci. Je pro ně specifické, 

že vlastnoruční delikty nelze spáchat ve formě spolupachatelství, nepřipadá v úvahu ani jedna z 

jeho tří forem. Lze však uvažovat o případu podobném, a to o tzv. souběžném pachatelství, kdy 

každý z pachatelů naplní samostatně znaky trestného činu opilství.109 

Není možné ani nepřímé pachatelství, tedy spáchání trestného činu opilství prostřednictvím 

jiné osoby. Je však možné, aby nepřímý pachatel využil ke spáchání trestného činu osoby jednající 

v zaviněné nepříčetnosti. Nevěděla-li nepříčetná osoba, že by ve stavu nepříčetnosti měla spáchat 

trestný čin, dopouští se trestného činu opilství. Nepřímý pachatel by byl plně trestně odpovědný.110 

Pokud však osoba jednající v nepříčetnosti věděla, že se ve stavu nepříčetnosti dopustí trestného 

činu, posuzuje se její jednání jako actio libera causa in dolosa.  

Zajímavou je otázka účastenství ve formě organizátorství, návodu a pomoci, kdy 

účastenství je podle nauky u vlastnoručních deliktů možné, ovšem u trestného činu opilství jej lze 

připustit jen zcela ojediněle.  

                                                  
105  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
    s. 266-278. 
106 DOLENSKÝ, Adolf: Opilství. Bulletin advokacie, 1992, č. 6 - 7, s. 41 - I v případě trestného činu opilství se u  
   pachatele uplatní okolnosti vylučující protiprávnost a to vzhledem ke spáchanému kvazideliktu, neboť to co je  
   beztrestné u příčetné osoby, musí být beztrestné i u osoby nepříčetné. Pokud by čin jinak trestný byl vykonán např.  
   za splnění podmínek nutné obrany, nemůže být osoba trestána, protože toto jednání netvoří kvazidelikt  
   a nenaplňuje tedy objektivní podmínku trestnosti u trestného činu opilství. Mohou se uplatnit i důvody zániku 
   trestnosti, neboť i osoba ve stavu pod vlivem návykové látky může upustit od pokusu. 
107  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 58-59. 
108  DOLENSKÝ, Adolf: Vlastnoruční delikty. Všehrd, 1993, č. 2, s. 16 – 19. 
109  JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2009, s. 294. 
110  Tamtéž. 
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Organizátorství nebude připadat v úvahu. Pokud by A. zosnoval spáchání trestného činu, ke 

kterému chtěl využít zaviněně nepříčetného B., tak jednání A. posoudíme jako nepřímé 

pachatelství, nikoli jako organizátorství. Jednání B. je trestným činem opilství, pokud nevěděl, že 

má v nepříčetnosti spáchat trestný čin, nebo actio libera in causa dolosa věděl-li, že má spáchat 

trestný čin.  

Účelem navádějícího je vzbudit v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin. Přičemž jeho úmysl 

směřuje k určité osobě a k individuálně určitému trestnému činu. Nelze jiného přimět ke spáchání 

trestného činu opilství, když se v tomto případě zavinění vztahuje k uvedení se do stavu 

nepříčetnosti, ne ke kvazideliktu. Opět může nastat situace, kdy  A. navede nepříčetného B. ke 

spáchání trestného činu. Jednání A. posoudí soud jako nepřímé pachatelství, jednání B. jako 

trestný čin opilství. Věděl-li B., že má v nepříčetnosti spáchat trestný čin, bylo by na místě 

kvalifikovat jeho jednání jako actio libera in causa dolosa.  

Pomocník podporuje hlavního pachatele při páchání trestného činu, umožňuje nebo 

usnadňuje mu spáchat konkrétní trestný čin. U trestného činu opilství by se mohlo jednat jak o 

pomoc fyzickou (např. objednávání a donášení dalšího alkoholu), tak psychickou (např. 

povzbuzování k pití alkoholu). Pokud by A. věděl, že B. je v opilosti náchylný k výtržnostem,  

a proto ho povzbuzoval v pití a objednával mu alkoholické nápoje, jejichž vlivem by se B. uvedl 

do stavu nepříčetnosti a pak spáchal čin jinak trestný, mohl by B. odpovídat za trestný čin opilství 

dle § 360 odst. 1 trestního zákoníku  a A. za pomoc k tomuto činu,111 aniž by se jednalo jen o 

trestněprávně nepostižitelnou provokaci.  

K otázce jednoty skutku lze pak uvést, že pokud se pachatel v témže stavu nepříčetnosti 

doputí více útoků, které jinak mají znaky trestných činů, a to i různých skutkových podstat, je 

nutno takové útoky posuzovat z hlediska znaků trestného činu opilství jako jedno jednání – jeden 

skutek.112  

                                                  
111  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4, s. 274. 
112  Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2009 sp.zn. 6 Tdo 663/2009 bylo odmítnuto dovolání obviněného, který  
   byl správně uznán vinným, že poté, co úmyslně čichal toluen a intoxikací této látky si způsobil plné vymizení  
   rozpoznávacích a ovládacích schopností, v tomto stavu se na chodbě domu snažil do svého bytu vlákat sousedku,  
   kterou po jejím odmítnutí uchopil za ruce a proti její vůli ji do bytu násilím vtáhl, povalil na zem, opakovaně ji 
   uhodil pěstí do obličeje a nejméně jednou se ji snažil bodnout nožem do hrudníku či krku, v čemž mu napadená  
   zabránila rukou a za pomoci další osoby, která zaslechla křik poškozené, se jí podařilo dostat z bytu obviněného, 
   přičemž v důsledku jeho jednání utrpěla nalomení lícní kosti, zhmoždění hlavy a levé očnice a řeznou ránu na  
   pravé dlani a dále i  psychické poškození jako reakci na prožitý stres s dobou léčení po dobu 8 týdnů, kdy toto na  
   vinu uznané jednání bylo právně kvalifikováno jako trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 tr. zákona, když jinak 
   mělo znaky minimálně trestných činů ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zákona a omezování osobní 
   svobody podle § 231 odst. 1 tr. zákona. Kdy jednáním, které má jinak znaky trestného činu, se rozumí tzv. 
   kvazidelikt. Mohou to být znaky kteréhokoliv trestného činu včetně ohrožovacího, nebo i jeho pokusu a pomoci k 
   trestnému činu. Jestliže se pachatel v témže stavu nepříčetnosti dopustil více útoků, které jinak mají znaky 
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Co se týká souběhu trestného činu opilství s kterýmkoliv jiným trestným činem, tak 

jednočinný souběh nepřichází v úvahu, neboť trestný čin opilství má své místo jen tam, kde se 

pachatel zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti a je tedy nepříčetný.“113 Souběh vícečinný pak 

logicky možný je. Pachatel se uvede do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu spáchá kvazidelikt, 

následně se ocitne ve stavu zmenšené příčetnosti a spáchá trestný čin krádeže. Pachatel bude 

odpovědný za trestný čin opilství a za trestný čin krádeže ve vícečinném souběhu.114 

Lze tedy shrnout, že pachatelem trestného činu opilství může být kdokoliv, ale musí tento 

spáchat osobně. Nelze spáchat tento čin formou spolupachatelství, nepřímého pachatelství a 

vyloučeno je též účastenství, ale jen ve formě organizátorství a návodu, pomoc lze připustit. 

Jednočinný souběh, nebude-li současně naplněn i § 360 odst. 2 trestního zákoníku, jak bude dále 

ještě rozvedeno (viz. kapitola 6.2.), oproti vícečinnému není v případě trestného činu opilství 

možný, jelikož i více útoků na zájmy chráněné zákonem v zaviněné nepříčetnosti je pořád jen 

jedním skutkem.  

 

4.4. Subjektivní stránka trestného činu opilství 
 

Subjektivní stránkou je třeba obecně rozumět problematiku psychického vztahu pachatele k 

jednání a následku, které jsou relevantní pro naplnění skutkové podstaty trestného činu, kdy 

nejdůležitější se jeví otázka zavinění, ovšem nelze pominout ani motivy, cíle a pohnutky pachatele. 

Přičemž právě při vyřešení zavinění při spáchání trestného činu opilství se nejlépe objeví rozdíl 

mezi trestným činem opilství a jinými trestnými činy.  

V této souvislosti je však předně nutno odlišit pojmy zavinění a vina. Pojem zavinění 

směřuje do osobní sféry pachatele a zahrnuje jeho psychický vztah k jednání, následku a zejména 

                                                                                                                                                                   
   trestných činů, a to i různých skutkových podstat, je nutno takové útoky posuzovat z hlediska znaků trestného činu  
   opilství podle § 201a tr. zák. jako jedno jednání - jeden skutek (srov. rozhodnutí č. 5/1956 Sb. rozh. tr.). U tzv.  
   kvazideliktu nejde o zavinění v pravém slova smyslu, neboť zde chybí příčetnost, která je jinak předpokladem 
   zavinění, kdy záměr pachatele se zjišťuje podle vnějších projevů, k čemu kvazivůle pachatele směřovala. V této 
   souvislosti bylo na „úmysl“ u kvazideliktu v soudním řízení důvodně usuzováno z okolností, za kterých se útok  
   obviněného vůči poškozené stal, jakým způsobem a předmětem proti jejímu tělu útočil a jaké nebezpečí pro 
   napadenou z útoku hrozilo. 
113  Rt 17/2008 - Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.11.2006  sp.zn. 7 Tdo 1379/2006 - Skutková podstata  
   trestného činu opilství podle § 201a odst. 1 tr.zákona je naplněna tím, že se pachatel požitím nebo aplikací  
   návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má  
   jinak  znaky trestného činu. I když se pachatel dopustí více útoků, které by jinak zakládaly více trestných činů,  
   všechny tyto jednotlivé útoky tvoří jeden trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 tr. zákona. Pokud soud neukládá 
   trest odnětí svobody v rámci trestní sazby na tři léta až osm let, musí ve výroku o trestu také vyjádřit, že obviněný 
   byl potrestán mírnějším trestem za jednání, které má jinak znaky trestného činu a na které zákon stanoví mírnější  
   trest (§ 201a odst. 1 věta za středníkem tr.zákona). 
114  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4, s. 275. 
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příčinnému vztahu mezi nimi.115 U zavinění vymezujeme dvě složky, a to složku vědomostní a 

volní, které spoluexistují ve vzájemné jednotě.116 Vědomostní složku lze ve stručnosti vymezit 

jako představu pachatele o stavu okolí a volní složku jako jeho zaměřenost vyvolat svým jednáním 

v tomto okolí následky. Nás zajímají jen trestněprávní následky. Zákonodárce tradičně zakotvuje 

dvě základní možnosti tohoto psychického vztahu, a to úmysl a nedbalost. Některé okolnosti je ale 

nutno vyloučit z dosahu zavinění pachatele. Typicky je to protiprávnost jednání.117  

Pojem vina vyjadřuje možnost přičítat pachateli skutečnost, že k porušení právem 

chráněného zájmu došlo v důsledku jeho jednání.118 Je proto možné vyslovit vinu (pojem vina je v 

tomto případě nutné používat v obecném významu) osoby za něco, aniž by v jejím jednání bylo 

přítomno zavinění. Pojem vina používají i trestněprávní normy, např. v § 2 odst. 2 trestního řádu je 

použito spojení „vyslovení viny“. Vinu v této souvislosti ovšem nelze chápat jako pouhé přičtení 

následku k objektivnímu jednání, ale ve světle zásady zavinění jako záměr pachatele (chtěný či 

nechtěný, ale vzhledem k jeho jednání předvídatelný) k vyvolání následku svým jednáním. Právě v 

souvislosti s trestným činem opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku má pojem vina jako 

pouhé přičtení jednání pachateli své místo. Možnost stanovení viny osoby je hlavní důvod pro 

zavedení institutu opilství jako zvláštního trestného činu, ale i vůbec pro postihování jednání v 

zaviněné nepříčetnosti. 

Při spáchání činu jinak trestného pak není přítomno zavinění ze strany pachatele. Takový 

postup lze považovat jako protikladný k zásadě odpovědnosti za zavinění. Nejlépe je tato zásada 

vyjádřena v ustanovení § 13 odst. 2 trestního zákoníku. Toto samotné ustanovení porušeno není, 

neboť trestní zákoník stanoví v § 360 odst. 1, že k naplnění skutkové podstaty trestného činu 

opilství je nutno spáchat čin jinak trestný, tedy čin, u kterého není přítomno zavinění. Je 

samozřejmě v moci zákonodárce libovolně formulovat skutkové podstaty trestných činů. Absence 

zavinění ale působí jisté obtíže zejména při preventivním působení trestního práva, ale i 

naplňování účelu trestu, jak bude ještě dále rozvedeno (viz. kapitola 7.2.). 

Nedostatek zavinění může nastat z důvodu jen úplné absence schopnosti rozpoznávací nebo 

ovládací, případně obou současně. Jejich pouhé částečné snížení nestačí a v tomto případě bude 

pachatel trestně odpovědný za konkrétní trestný čin. V případě nepříčetnosti je možné připustit 

                                                  
115  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně 
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 264. 
116  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně 
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 270. 
117  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno: 
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 249. 
118  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 202. 
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existenci jednání u pachatele, pokud jde vzhledem k jeho psychickému stavu o projev vůle (pojem 

vůle je nutné vnímat ve významu psychologickém, nikoli trestněprávním).119 

Přítomnost vůle pachatele (v psychologickém významu) lze u pachatele dovozovat jen při 

vymizení ovládací složky. Tato vůle je totiž zaměřena k dosažení určitého cíle120, ale o zavinění 

přesto nelze hovořit, protože svoji vůli nevytvořil svobodně, ale pod vlivem různých pohnutek a 

tyto pohnutky, které není schopen potlačit, se této vůle chopily a realizovaly ji, dá se říci s 

použitím těla pachatele.121 Důležité je, že pachatel vnímá svoji činnost, ale není schopen jí 

zabránit.122  

Ztrátou rozpoznávací schopnosti lze pak rozumět neschopnost pachatele rozpoznat 

protiprávnost (dříve společenskou nebezpečnost) svého činu nebo neschopnost objektivně vnímat 

realitu.123 První okolnost logicky nebude pro ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku typická. 

Ke ztrátě této schopnosti dochází při poruchách intelektu, např. při mentální retardaci nebo v 

důsledku dlouhodobého abúzu návykových látek nebo v důsledku duševních chorob, např. 

schizofrenie, nikoliv při jednorázovém požití nebo aplikaci návykové látky. Pravděpodobnější jsou 

případy, kdy po aplikaci např. halucinogenních látek osoba není schopna správně vnímat nebo 

hodnotit realitu124, předpokládat následky svého jednání125 a reagovat na podněty adekvátním 

způsobem. Taková osoba si není vědoma, že jedná závadným způsobem, domnívá se, že odvrací 

                                                  
119  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 134. 
120  K tomu srov. Rozhodnutí  ze dne 20.12.1926 sp.zn. Zm II 186/26 - Přestupek § 523 tr. zák. předpokládá, že čin 
   vykonaný ve stavu úplné nahodilé opilosti vykazuje veškeré pojmové znaky zločinu, tedy i vůli nesoucí se  
   k uskutečnění skutkové podstaty zločinu, kteroužto vůli však nelze pachateli jako zlý úmysl přičítati proto, že si 
   svého činu nebyl vědom. 
121  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 173. 
122  K tomu srov. Rozhodnutí  ze dne 9.1.1926 sp.zn. Zm II 328/25 - Stav úplné opilosti předpokládá, že pachatel je 
   zbaven schopnosti, postřehnouti správně a dostatečně skutkové okolnosti, za nichž jedná, a kontrolovati správnými 
   a dostatečnými představami směr své vůle, takže si neuvědomuje, k jakému účinku směřuje jednání, k němuž ho  
   pohánějí pudy, v jeho duši se zrodivší.  Skutečnost, že si někdo pamatuje, co v určité době dělal, a jaká byla 
   příčina, z níž, a účel, k jehož dosažení jednal, je příznakem, že jeho vědomí v této době nebylo zrušeno nebo 
   zkaleno. 
123  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 15. 
124  K tomu srov. Rozhodnutí  ze dne 10.6.1925 sp.zn. Zm I 201/25 - Vyviňovací důvod dle § 2 písm. c) tr. zák. 
   předpokládá, že schopnost pachatelova, rozpoznati protiprávnost skutku, k němuž jeho vůli nutkající pudy v jeho 
   mysli se zrodivší, a říditi svoji vůli dle správného rozpoznání rozpoznání, je ochromena zrušením neb alespoň  
   zkalením jeho vědomí, pro které není s to kontrolovati směr vůle dostatečnými a správnými představami o 
   skutkových okolnostech, za nichž jedná a uvědomiti si, že z jeho skutku nastane protiprávní následek. 
125  K tomu srov. Rozhodnutí  ze dne 22.5.1931 sp.zn. Zm I 301/30 - Stav úplného opilství nepředpokládá nutně úplné 
   zrušení, nýbrž stačí i zkalení pachatelova vědomí o skutkových okolnostech, za kterých jedná, a o protiprávních 
   následcích, které nastanou z jednání, k němuž ho pohánějí pudy v jeho mysli se zrodivší. Spolehlivým 
   předpokladem příčetnosti nemusí býti, že opilý delší kus cesty běžel, ani že poznal strážníky jako takové.  
   Nemožnost upamatovati se na to, co se za opilosti sběhlo, nasvědčuje stavu bezvědomí. I opilost, jež o sobě  
   nezakládá ještě nepříčetnost, může se, přistoupí-li k ní afekt, vystupňovati tak, že vylučuje příčetnost. Množství 
   vypitých lihovin a jejich účinek nejsou vždy v přímém poměru. 
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nebezpečí, které jí hrozí (takovou situaci by bylo možné považovat za zdánlivou nutnou obranu a 

obtížně by se to vyvracelo). Její vůle není zaměřena k vyvolání nějakého následku.  

Zákonodárce však podobu zaviněné nepříčetnosti v ustanovení § 360 trestního zákoníku 

nerozlišuje. Skutková podstata trestného činu opilství bude naplněna jednáními při ztrátě jak 

ovládací, tak i rozpoznávací schopnosti. Při ztrátě první ze schopností lze nepochybně uvažovat o 

vyšší závažnosti činu, což by mělo být zohledněno při ukládání trestu (blíže viz. část sedmá). 

Pachatel v těchto případech totiž jedná cíleně, třebaže bez svého vědomého přičinění, zatímco při 

ztrátě druhé ze schopností jde víceméně o náhodu.126 O nepříčetnosti lze proto uvažovat jako o 

nesplněné podmínce, jestliže si pachatel své jednání pamatuje.127  

Je nutné si uvědomit, že ke zmenšování až ztrátě obou schopností dochází souběžně a obě 

schopnosti jsou v důsledku narušeny v obdobné míře. Jednání pachatele bude tedy mít podobu 

syntézy znaků uvedených v předchozích dvou odstavcích. Nelze uvažovat např. o tom, že při ztrátě 

schopnosti ovládací zůstane schopnost rozpoznávací zcela zachována. Tento názor má však své 

opodstatnění jen v případě jednorázového přivedení se do stavu nepříčetnosti. U dlouhodobého 

zneužívání návykových látek nelze vyloučit, že u osoby bude vymizelá jen složka ovládací a 

naopak složka rozpoznávací zcela zachovalá, obzvláště ve vztahu ke konzumaci návykových látek. 

Spíše lze uvažovat o tom, že jen něco málo chybí k tomu, aby bylo možné uvažovat o náhodě. 

Skutková podstata trestného činu opilství předpokládá, jak je již výše rozvedeno, dva druhy 

jednání. Zaviněné je ale jen jedno, a to uvedení se do stavu nepříčetnosti. Zákonodárce vyjadřuje 

zavinění tohoto stavu slovy „byť i z nedbalosti“. Tudíž trestný čin opilství lze spáchat jak úmyslně, 

tak nedbalostně. Ovšem zavinění se vztahuje pouze na uvedení se do stavu nepříčetnosti, nikoliv 

na kvazidelikt. Kdyby tomu tak bylo, jednalo by se o případy actio libera in causa a pachatel by 

byl plně trestně odpovědný, i když se v době spáchání trestného činu nacházel ve stavu 

nepříčetnosti.128  

Zavinění u trestného činu opilství se zkoumá ve vztahu ke stavu nepříčetnosti a ve vztahu 

k jednání, kterým se pachatel do tohoto stavu uvedl.129 

                                                  
126  K tomu srov. Rozhodnutí citované pod poznámkou pod čarou č. 121, jakož i Rozhodnutí ze dne 1.12.1930 sp.zn.  
   Zm I 268/30 - Při opilosti jde o střídavé pominutí smyslů jako o důvod trestnost úplně vylučující, je-li tu taková  
   tělesná a duševní dispozice pachatele, pro kterou požití alkoholu nezpůsobuje u něho jen poruchu vědomí a stav 
   úplného opilství, nýbrž naprosté přechodné chybění rozumu. 
127  K tomu srov. Rozhodnutí  ze dne 26.5.1923 sp.zn. Kr I 331/26 - Úplná opilost vylučuje trestnost jen tenkráte,  
   zbavuje-li pachatele vědomí, ale v případě, že si pachatel na své trestné jednání dopodrobna pamatuje, nemůže býti  
   řeči o ztrátě vědomí. 
128  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 59. 
129  TERYNGEL, Jiří: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue, 1992, č. 3, s. 28. 
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Forma zavinění ve formě úmyslu je psychický stav, kdy je pachatel zaměřen k porušení 

zákona intenzivněji než v případě nedbalosti.130 Vyjádření zákonodárce lze proto vykládat tak, že k 

přivedení se do stavu nepříčetnosti stačí jakákoliv forma zavinění, která je z hlediska práva 

relevantní, tedy úmysl i nedbalost.131 

Je přitom nutné, aby se spolehlivě ozřejmilo, jestli se pachatel do stavu nepříčetnosti uvedl 

zaviněně nebo bez své viny. Pokud se do stavu nepříčetnosti skutečně zaviněně přivedl, tak 

musíme zjišťovat formu a obsah zavinění.132 Kdy podle zjištěné formy a obsahu zavinění, můžeme 

dojít ke třem následujícím výsledkům.  

Úmyslná i nedbalostní intoxikace, respektive přivedení se do stavu nepříčetnosti a následné 

spáchání trestného činu bez specifického zavinění – pachatel bude odpovědný za trestný čin 

opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku. 

Úmyslná intoxikace, respektive přivedení se do stavu nepříčetnosti a spáchání konkrétního 

úmyslného trestného činu – pachatel bude odpovědný za příslušný úmyslný trestný čin, nikoliv za 

trestný čin opilství. Jedná se o případ actio libera in causa dolosa podle § 360 odst. 2 trestního 

zákoníku.  

Nedbalostní intoxikace, respektive přivedení se do stavu nepříčetnosti a tím spáchání 

skutkové podstaty trestného činu nedbalostní povahy – pachatel tímto spáchá příslušný nedbalostní 

trestný čin, nikoliv trestný čin opilství. Jedná se o případ actio libera in causa culposa podle § 360 

odst. 2 trestního zákoníku.133  

Všechny předchozí výsledky mají společné, že zavinění pachatele zahrnuje jak přivedení se 

do stavu nepříčetnosti, tak současně i spáchání trestného činu v tomto stavu, i když ve vztahu 

k intoxikaci, respektive nepříčetnosti a k výsledku se formy zavinění liší.134  

Pokud by se pachatel do stavu nepříčetnosti přivedl nezaviněně, nebyl by trestně 

odpovědný podle § 26 trestního zákoníku. 

Stav nepříčetnosti lze považovat za zaviněný, jestliže jej pachatel chtěl docílit (nestačí 

např. úmysl jen se „opít“135), byl s možností jeho vzniku srozuměn, věděl, že nastat může, anebo 

                                                  
130  NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kolektiv: Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání, Praha: ASPI 
   a.s., 2007, s. 224. 
131  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 188. 
132  ŠÁMAL, Pavel a kol.: Trestní zákoník : komentář. II., § 140 - § 421. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 3049. 
133  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Systém českého  
   trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, s. 256. 
134  Tamtéž. 
135  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
   a státních zástupců, 1995, s. 43.  
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tuto možnost měl předpokládat, jak lze dovozovat ze všech způsobů zavinění tak, jak je 

předpokládají ustanovení § 15 a § 16 trestního zákoníku.  

Situace, kdy nepůjde o zaviněný stav, připadá v úvahu např. v případě požití nebo aplikace 

návykové látky jako důsledek omylu např. pokud by byl vypit nápoj, aniž by o něm měl a mohl 

pijící vědět, že obsahuje alkohol.  

U alkoholiků a toxikomanů lze také uvažovat o tom, že nejsou schopni ovládat konzumaci 

návykové látky, na které jsou závislí. Vzhledem k jejich závislosti u nich lze uvažovat o 

nezaviněné nepříčetnosti ve smyslu § 26 trestního zákoníku.136 Osoba v posledním stadiu závislosti 

na alkoholu, jež není schopna ovládnout požití alkoholického nápoje a není tak schopna ovládnout 

to, že se neuvede do stavu nepříčetnosti137, nebude trestně odpovědná, jelikož nezaviněné následky 

se nepřičítají. 

Nikoli nepodstatnou roli při posuzování zavinění přitom nepochybně bude mít i sama 

povaha jednotlivých návykových látek, na což již bylo poukázáno výše.  

Hodným pozornosti se jeví alkohol, respektive nápoj, ve kterém je obsažen. Jeho 

specifikum spočívá v tom, že se jedná o návykovou látkou, která je u nás nejrozšířenější. Alkohol 

je také nejlépe ze všech látek „rozpracován“, co se týče účinků na lidský organismus. Důležité je, 

že byl zjištěn také vliv konkrétního množství alkoholu na jednotlivé aspekty lidského chování. 

Proto zpravidla nebude pochyb, že požitím alkoholu je možné se přivést do stavu nepříčetnosti i z 

nedbalosti, protože pachatel si mohl učinit představu, jak na něj požití alkoholu, i při zohlednění 

individuálních rozdílů mezi jednotlivými osobami bude působit, a to již při prvním požití jeho 

určitého množství, byť k vyvolání nepříčetnosti, bude nutné větší množství alkoholu a navíc 

zpravidla ani samo o sobě to stačit nejspíše nebude.138   

                                                  
136  Rt 6/74 – Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.6.1973 sp.zn. To 19/73, ze kterého vyplývá, že při zkoumání 
   odpovědnosti pachatele, který je v konečné fázi alkoholismu, za trestné činy spáchané v opilosti, je nutno rozlišit 
   dvě otázky : a) schopnost pachatele odolat požívání alkoholických nápojů, tedy otázku míry jeho závislosti na  
   alkoholu, jež má význam pro dobu před požitím alkoholických nápojů a v průběhu jejich požívání; b) otázku míry 
   jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti v době činu.  První z uvedených dvou otázek je rozhodná pro posouzení, 
   zda se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti zaviněným požitím alkoholických nápojů ve smyslu § 12 odst. 2  
   tr.zákona. Druhá otázka má význam pro posouzení jeho trestní odpovědnosti podle § 12 odst. 1 tr.zákona. 
137  K tomu srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2008 sp. zn. 11 Tdo 1482/2007 - Trestní  
   odpovědnost pachatele je u trestného činu opilství podle § 201a tr. zákona vázána na existenci jeho zavinění, a to 
    ve vztahu k intoxikaci, jež u něj způsobila nepříčetnost. Jinými slovy nemůže-li pachatel ovládnout nutkání požít 
   alkoholické nápoje (např. právě pro konečnou fázi závislosti na alkoholu) a neovládá tak ani to, zda se přivede  
   požitím alkoholických nápojů do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného  
   činu, nelze jej učinit vůbec trestně odpovědným, neboť je jeho trestnost vyloučena právě pro nepříčetnost. 
138  K tomu srov. např. usnesení  Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.10.2000 sp.zn. 9 Tz 216/2000 k otázce pojmů jak 
   patologické tak komplikované opilosti, které v praxi převážně spadají do kategorie nepříčetnosti. V případě 
   patologické opilosti duševní choroba zpravidla pachateli zabrání rozpoznat nebezpečnost požití alkoholu 
   a následků s tím spojených, obdobně je tomu u opilosti komplikované. Na tyto případy pamatuje ustanovení § 12 
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Zajímavá je také otázka, zda půjde o zaviněnou nepříčetnost v případě, že nepříčetnost 

vystupuje jako důsledek alkoholismu nebo jiné toxikomanie ve smyslu závislosti na jiné 

psychoaktivní látky. Na takové přivedení se do stavu nepříčetnosti by bylo možno pohlížet jako na 

přivedení se do stavu něpříčetnosti „jinak“, což již nový trestní zákoník v § 360 odst. 1 nezná, 

neboť uvést se do stavu nepříčetnosti lze jen aplikací nebo požitím návykové látky. Přitom 

zákonodárce vyjadřuje použitím vidu dokonavého ve slovesných jménech podstatných „aplikací 

nebo požitím“, že se jedná o činnost jednorázovou. Další komplikací je skutečnost, že společně s 

alkoholismem a toxikomanií se mohou vyskytovat některé druhy duševních chorob (viz. část 

první). Vzhledem ke skutečnosti, že samotný alkoholismus i toxikomanii považuje Světová 

zdravotnická organizace za nemoc (viz. část první), lze učinit závěr, že trestání osob, které se 

dopustí činu jinak trestného v jejich důsledku, by se stejně v těchto případech jevilo jako 

nepřiměřeně přísné a neúčelné, ačkoliv podmínky zaviněné nepříčetnosti by vzhledem k obecné 

známosti devastačních účinků návykových látek na lidský organismus při dlouhodobém užívání 

měly být naplněny. Je ovšem možné zaujmout i opačný názor.139 

Kromě toho, alkoholik ani toxikoman navíc nebude zpravidla schopen odolat konzumaci 

návykové látky, proto v jeho případě půjde o stav nepříčetnosti ve vztahu k naplnění tohoto znaku 

skutkové podstaty trestného činu opilství. Může také nastat situace, že se tyto osoby budou snažit 

získat potřebnou látku jakýmkoliv způsobem, tedy i za cenu spáchání trestného činu (např. 

vloupáním do obchodu s alkoholickými nápoji či do lékárny). Bylo by možné konstatovat, že 

potřebě získat návykovou látku plně podřídily své jednání směřující k tomuto cíli a nebyly 

schopny toto jednání ovládat, i když by to znamenalo, že odstraní překážky mezi nimi a látkou 

protiprávním způsobem. Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že tyto osoby by byly nezaviněně 

nepříčetné a nebudou pak trestně odpovědné.140 

Stále častější je ale vyvolání nepříčetnosti i jinými psychoaktivními látkami.141 Sice již 

bylo prozkoumáno, jakého účinku se konzumenti mohou od jednotlivých látek dočkat (k tomu 

blíže již v části první). Velkým problémem ale dosud zůstává stanovení účinků látky vzhledem ke 

konkrétnímu množství. Tyto účinky jsou velmi individuální. Proto přichází v úvahu závěr, že při 

první aplikaci látky nebude možné o zaviněné nepříčetnosti uvažovat. Zavinění ale už bude možné 

                                                                                                                                                                   
   tr.zákona. Nelze vyloučit ani případ, kdy si je pachatel vědom svého chorobného stavu, přesto alkohol požije, 
   takže si zaviní následný stav nepříčetnosti. V takovém případě stav nepříčetnosti v důsledku patologické či 
   komplikované opilosti nevylučuje trestní odpovědnost podle § 201a tr. zák. Konstrukce tohoto zákonného  
   ustanovení pamatuje na všechny případy opilosti, ať již jde o opilost prostou či chorobnou. 
139  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 191. 
140  K tomu srov. Rt 6/74 rozvedené v rámci poznámky pod čarou č. 136. 
141  TERYNGEL, Jiří: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue, 1992, číslo 3, s. 27. 
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určit při pozdější aplikaci látky, tedy až vzhledem k osobní zkušenosti konkrétní osoby, kdy už 

bude možné také uvažovat o nepřímém úmyslu nebo vědomé nedbalosti. Otázkou ale bude, zda 

bude v možnostech orgánů činných v trestním řízení prokázat, že se u pachatele již jedná o 

opakovanou aplikaci takové látky. 

Kromě případů, kdy zákon po pachateli žádá zvláštní postavení nebo vlastnost, je nutné 

připustit, že lze jen těžko prokázat, že u pachatele byl přítomen motiv, cíl nebo pohnutka, kdy pro 

tyto pojmy se používá označení fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu. Nespornou 

skutečností však s ohledem na statisticky doložitelný seznam trestných činů páchaných pod vlivem 

alkoholu a jiných návykových látek je, že pachatel se ve stavu nepříčetnosti soustřeďuje na 

uspokojení aktuálních spontánních potřeb, jež bychom mohli označit jako přízemní, tedy např. 

uspokojení sexuálního pudu, touhy po majetku, vybíjení své agresivity a touhy po vzrušení, a to 

vše zpravidla co nejjednodušším způsobem.  

Jednáním v nepříčetnosti může (ale samozřejmě nemusí) být porušen zájem chráněný 

trestním právem (v tom případě je nutné uvažovat o možnosti trestní odpovědnosti pachatele). Při 

zaviněné nepříčetnosti lze takové porušení obecně považovat za důsledek činnosti konkrétní osoby 

a jako takový jí jej přisoudit a postihnout ji za to. Dále je možné vznést argument, že osoba v 

zaviněné nepříčetnosti si zachovává normální spojení s vnějším světem a reaguje na změny v něm. 

Pro popis jednání osob v tomto stavu se objevuje pojem „přirozený úmysl“142, neboť se může stát, 

že osoba svoji vůli projevuje a zaměřuje. Tohoto pojmu lze také využít k popisu jednání, a tím  

i ke konstatování, zda jej lze považovat za úmyslné nebo nedbalostní.143 Z tohoto úhlu pohledu by 

bylo nespravedlivé, aby se taková osoba těšila beztrestnosti, ale jak již bylo rozvedeno ve třetí 

části, lze najít argumenty i pro opačné řešení. 

U trestného činu opilství zákonodárce nepředpokládá, že by pachatel již při aplikaci nebo 

požití návykové látky zaujímal nějaký myšlenkový vztah ke spáchání činu jinak trestného (odlišně 

viz. výklad k ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku). Proto by se mohl pachateli jevit trestní 

postih ve smyslu ... já za to přece nemohl. ... jako nespravedlivý. Na druhou stranu, právě díky 

obecnému pojmu vina ve významu odpovědnosti za následek, který nastal v důsledku činnosti 

konkrétní osoby, lze předpokládat, že pachatel by měl trest přijmout (blíže níže viz. 7. kapitola 

věnovaná trestání činů v zaviněné nepříčetnosti). 

                                                  
142  DOLENSKÝ, Adolf: Opilství. Bulletin advokacie, 1992, číslo 6, s. 39. 
143  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica,1972, s. 217. 
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Pro ilustraci problematiky posuzování otázky naplnění subjektivní stránky v případě 

trestného činu opilství a významu aplikační praxe k dointerpretování právní úpravy, kdy je třeba 

považovat přivedení se do stavu nepříčetnosti za zaviněné, je na místě uvést následující příklad 

z aktuální praxe: 

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2012 sp.zn. 56 T 7/2012 byl 

obžalovaný s iniciály A.M., uznán vinným trestným zvlášť závažným zločinem opilství podle  

§ 360 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit v podstatě tím, že dne od cca 12.05 hod. 

dne 15. 10. 2011 do 09.56 hod. dne 16. 10. 2011 požíval větší množství alkoholických nápojů, a to 

přesně nezjištěné množství desetistupňového piva a nejméně 0,35 l whisky zn. Jameson, takže měl 

v krvi nejméně 1,51 g/kg alkoholu, dále požil přesně nezjištěné větší množství léků Buspiron, 

Paroxetin, Midazolam, Ceterizin a Atarax, takže ve spojení s požitým alkoholem byl ve stavu těžké 

intoxikace, pod jejímž vlivem v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost a ovládat 

svoje jednání, a v 09.56 hod. dne 16. 10. 2011 po předchozí rozepři s poškozeným s iniciály P.M., 

vystřelil ze své legálně držené pistole na poškozeného P.M. a zasáhl jej tak, že mu způsobil pro 

zjednodušení natolik závažná poranění, že poškozený v jejich důsledku zemřel. Za to byl 

obžalovaný A.M. podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 

sedmi roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku zařazen do věznice 

s ostrahou. Podle § 70 odst. 1 písm. a) trestního  zákoníku mu soud dále uložil trest propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty, a to ohledně při činu použité pistole a všech nábojů, které u něho 

byly zajištěny. Odvolací Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 20.6.2012 sp.zn. 8 To 45/2012 

napadený rozsudek k odvolání obžalovaného částečně zrušil, a to jen ve výroku o trestu propadnutí 

věci, a nově za podmínek podle § 259 odst. 3 trestního řádu znovu rozhodl tak, že se 

obžalovanému podle § 70 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku uložil trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty ohledně při činu použité pistole a jen části zajištěných nábojů, kdy ohledně 

zbývajících nábojů vyslovil podle § 101 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku rozhodl o jejich 

zabrání (tedy rozhodl o nich formou ochranného opatření). Ve věci pak bylo podáno dovolání 

odsouzeným A.M. jako obviněným (kdy trestní řád v dovolacím řízení označuje ve věci trestně 

stíhanou osobu jako obviněného, neboť dovolácí řízení může být vedeno k dovolání nejvyššího 

státního zástupce i v pravomocně zproštěné trestní věci), které bylo usnesením Nejvyššího soudu 

v ČR ze dne 19.12.2012 sp.zn. 3 Tdo 1465/2012 podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu 

odmítnuto v neveřejném zasedání jako zjevně neopodstatněné. Podle Nejvyššího soudu ČR „se 

trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku dopustí ten, kdo se požitím návykové 
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látky přivede, byť z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného. 

Jednání pachatele tedy spočívá v tom, že se zaviněně požitím nebo aplikací návykové látky přivedl 

do stavu, kdy v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. 

Toto zjištění musí být vždy primárním předmětem dokazování. Při nedostatku zavinění, ať již 

úmyslného, nebo alespoň nedbalostního, by totiž nebylo pachatele možno činit trestně 

odpovědným ani za trestný čin opilství, přestože by se dopustil činu jinak trestného. Pak by platilo 

ustanovení  

§ 26 trestního zákoníku o nepříčetnosti, která vylučuje trestní odpovědnost. Se zřetelem k 

námitkám dovolatele je dále nutno připomenout, že trestní zákoník definuje pojem návykové látky 

poněkud šířeji, než zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, pro jehož účely se návykovými látkami rozumí jen omamné látky a psychotropní látky 

uvedené v přílohách č. 1 až 7 tohoto zákona. Podle § 130 trestního zákoníku se návykovou látkou 

vedle omamných a psychotropních látek rozumí také alkohol a jiné látky způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování, 

ať už samostatně, nebo v kombinovaném požití. V posuzovaném případě soudy při právním 

posouzení jednání obviněného (dovolatele) vycházely ze zjištění, že obviněný v době spáchání 

činu netrpěl duševním onemocněním, jež by vylučovalo jeho příčetnost. Jeho osobnost však byla 

dlouhodobě dekompenzovaná do anxiozně-depresivního syndromu. Obviněný řešil svoji sexuální 

orientaci a choval hlubší citový vztah k poškozenému P.M., blízkému příteli a bývalému kolegovi 

ze zaměstnání. S ním měl společné zájmy, mezi nimi cyklistiku. Dne 15.10.2011 se spolu a se 

svědkem M. domluvili na společné cyklistické vyjížďce, v jejímž rámci navštívili v odpoledních 

hodinách minimálně jednu restauraci, kde každý vypil dvě až tři desetistupňová piva, aby se 

následně, po skončení výletu, dohodli na návštěvě další restaurace, kde v konzumaci piva 

pokračovali, a obviněný připustil, že zde mohl vypít až šest desetistupňových piv. Poté spolu s 

poškozeným konzumovali pivo v nonstop baru, a to až do 04.00 hod. či 05.00 hod., kdy se 

společně odebrali do bytu obviněného, kde pokračovali v pití whisky zn. Jameson. Ve chvíli, kdy 

se obviněný uvedl do stavu minimálně střední opilosti, otevřel téma jejich společného vztahu, které 

se poškozený údajně snažil zlehčit smyšlenou historkou o svém intimním poměru se svědkyní H., 

čímž měl obviněného podráždit. V reakci na to si obviněný aplikoval (spolykal) ve větší míře 

léčiva - psychofarmaka, která měl ve svém bydlišti, a před poškozeným demonstroval záměr 

ukončit svůj život, což ještě zdůraznil tím, že vytáhl z trezoru svou legálně drženou pistoli.  Z výše 

uvedeného vyplývá, že obviněný (dovolatel) nejprve zcela vědomě a dobrovolně konzumoval ve 
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značném množství alkoholické nápoje, a přestože si musel být vědom skutečnosti, že alkohol v 

kombinaci s některými léky může nepříznivě ovlivnit jeho psychiku, následně v afektivní reakci na 

zklamání, které mu přinesl rozhovor s poškozeným, spolykal předepsaná léčiva v množství 

výrazně převyšujícím indikované dávky. Alkohol ve spojení s požitými léky pak podle zjištění 

soudů vedl k vymizení rozpoznávacích i ovládacích schopnosti obviněného (dovolatele). Soudy 

zároveň důvodně neuvěřily jeho obhajobě v tom směru, že nemohl znát medicínské účinky 

kombinace alkoholu a antidepresiv (psychofarmak) a že proto jednal v omylu, jehož se nemohl 

vyvarovat. Je všeobecně známým faktem, a to i mezi širokou laickou veřejností, že požití alkoholu 

ve zvýšeném množství v kombinaci s léčivy, vůči kterým je požití alkoholu kontraindikováno, což 

psychofarmaka obecně jsou, může vést k nepředpokládaným a předem neodhadnutelným reakcím 

a že si tím lze přivodit nejen stav snížené příčetnosti, ale dokonce i nepříčetnosti. Stěží tak lze 

přijmout tvrzení dovolatele, navíc vysokoškolsky vzdělaného chemika, že takový účinek na svoji 

psychiku, který podle zjištění soudů v inkriminovanou dobu skutečně nastal, nemohl přinejmenším 

předpokládat. Lze tedy uzavřít, že obviněný byl zvlášť závažným zločinem opilství podle § 360 

odst. 1 trestního zákoníku uznán vinným právem.“ Nejvyšší soud ČR tedy uzavřel: „O subjektivní 

stránce zločinu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku tedy svědčí nejen množství požité 

nebo aplikované návykové látky, ale i medicínské účinky kombinace alkoholu a antidepresiv 

(psychofarmak). Proto pachatel nemohl jednat ve skutkovém omylu, jestliže požil ve zvýšeném 

množství alkohol v kombinaci s léčivy, vůči kterým je požití alkoholu kontraindikováno. I 

průměrnému jedinci musí být totiž zřejmé, že uvedenou kombinací návykových látek si lze 

přivodit stav zmenšené příčetnosti nebo nepříčetnosti.“ 144 

 

4.5. Shrnutí k § 360 odst. 1 trestního zákoníku 
 

Zakotvení skutkové podstaty trestného činu opilství do zvláštní části trestního zákoníku je 

výsledkem snahy zákonodárce nalézt optimální řešení, nikoli jednoduché otázky jak potrestat 

pachatele, jenž se v zaviněné nepříčetnosti dopustí činu jinak trestného.  

Jinými slovy je skutková podstata trestného činu opilství skloubením několika zásad 

trestního práva, a to zásady odpovědnosti za zavinění, zásady subsidiarity trestní represe a zásady 

                                                  
144  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.2012 sp.zn. 3 Tdo 1465/2012 publikovano na 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/501AE419C99AADD5C1257AFC0035F4FC?openDoc
ument&Highlight=0, 
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ochrany společnosti před nebezpečím spočívajícím v nepředvídatelnosti jednání nepříčetné osoby, 

jež si stav nepříčetnosti přivodila svým zaviněným jednáním. 

 Objektem skutkové podstaty trestného činu opilství je zájem na ochraně společnosti před 

jednáním, jehož se dopouští pachatel v zaviněné nepříčetnosti. Objektivní stránku tvoří jednak 

jednání, jímž se pachatel uvede do stavu nepříčetnosti, a jednak jednání v zaviněné nepříčetnosti. 

Pouhé uvedení se do stavu nepříčetnosti, aniž by došlo ke spáchání kvazideliktu, není podle 

stávající právní úpravy trestné. Pachatelem může být kdokoliv, kdo splňuje obecné podmínky 

trestní odpovědnosti a naplní skutkovou podstatu trestného činu opilství. Z hlediska subjektivní 

stránky je možné spáchat tento trestný čin úmyslně i z nedbalosti. Přitom zavinění se vztahuje 

pouze ke vzniku nepříčetnosti, ne však ke spáchání kvazideliktu, který je již páchán 

v nepříčetnosti. Pachatel tak nemůže ovládnout své jednání nebo rozpoznat jeho protiprávnost. Ve 

vztahu ke kvazideliktu se dá hovořit pouze o tzv. kvazizavinění.  

Základem skutkové podstaty je zaviněné přivedení se do stavu nepříčetnosti. Pokud se 

v tomto stavu pachatel dopustí více útoků, které mají znaky více trestných činů, jde pořád  

o jeden trestný čin opilství. Jednání pachatele v zaviněné nepříčetnosti je nutné posoudit jako jedno 

souvislé jednání, jeden skutek a jediný trestný čin opilství. Pachatel i více útoky v přetrvávající 

zaviněné nepříčetnosti stále naplňuje skutkovou podstatu téhož trestného činu opilství. Úzce s tím 

pak souvisí i ten fakt, že nelze spáchat trestný čin opilství v jednočinném souběhu s jiným trestným 

činem. Zatímco tak pro naplnění skutkové podstaty kteréhokoliv trestného činu zvláštní části 

trestního zákoníku je nutná alespoň částečná příčetnost, tak v případě trestného činu opilství je 

zcela vyloučena, a to zaviněně. 

V rámci provedeného shrnutí nelze nezmínit, že má smysl se problematikou jednání 

v zaviněné nepříčetnosti a její právní regulace zabývat a podrobněji ji vykládat, neboť se i nadále 

v aplikační praxi lze setkávat v jedné věci se zcela rozdílnými rozhodnutími, nad jejichž správností 

lze diskutovat. Konkrétně lze z nejaktuálnější praxe citovat např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 7.11.2012 sp.zn. 7 Tdo 1274/2012, kterým byl k dovolání nejvyššího státního zástupce zrušen 

rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9.11.2011 sp.zn. 9 To 416/2011 a uvedenému soudu 

přikázáno znovu projednat a rozhodnout o odvolání obžalovaného, resp. dále jen obviněného 

s iniciály L.S., které si podal proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19.7.2011 sp.zn. 

3 T 155/2011. „Tímto rozsudkem byl obviněný L.S. uznán vinným přečinem opilství podle § 360 

odst. 1 trestního zákoníku a byl odsouzen podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku věta za 

středníkem a za použití § 353 odst. 2 trestního zákoníku k podmíněnému trestu odnětí svobody v 
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trvání šesti měsíců s odkladem jeho výkonu na zkušební dobu osmnácti měsíců, a dále podle § 70 

odst. 1 písm. a) trestního zákoníku i k trestu propadnutí věci, a to při činu použitého nože, kdy dále 

mu bylo i podle § 99 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku uloženo ochranné ústavní protialkoholní 

léčení. Podle skutkových zjištění soudu obviněný spáchal uvedený přečin v podstatě tím, že dne 

30.4.2011 v době kolem 01:10 hod. před v rozsudku označenou restaurací poté, co vědomě požil 

velké množství alkoholických nápojů, v důsledku jejichž požívání měl podstatně sníženou 

schopnost se ovládnout s ohledem na jeho epilepsii a závislost na alkoholu středně těžkého stupně, 

a v kombinaci s požitými léky na epilepsii, se ocitl ve stavu na pomezí středního a těžkého stupně 

opilosti (v krvi měl okolo 2,5 g/kg alkoholu v krvi) a vlivem požitého alkoholu a léků u něho došlo 

k tomu, že jeho schopnosti rozpoznávací i ovládací byly vymizelé, uchopil před nejméně třemi 

svými kamarády poškozeného s iniciály J. K. zezadu levou rukou za levé rameno a druhou ruku, 

ve které držel nůž s černou rukojetí a čepelí o délce 18 cm, přiložil k jeho krku, přičemž křičel, že 

všechny podřeže, takže v přítomných i s ohledem na jeho dřívější opilecké agresivní chování 

vzbudil strach z užití nože a stupňování násilí.  Obviněný podal proti tomuto rozsudku odvolání 

proti výroku o vině. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9.11.2011 sp.zn. 9 To 416/2011 k 

odvolání obviněného podle § 258 odst. 1 písm. d) trestního řádu zrušil rozsudek soudu prvního 

stupně v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 trestního řádu znovu rozhodl tak, že uznal 

obviněného L.S. vinným tím, že dne 30.4.2011 v době kolem 01:10 hod. před v rozsudku 

označenou restaurací uchopil před nejméně třemi svými kamarády poškozeného J. K. zezadu levou 

rukou za levé rameno a druhou ruku, ve které držel nůž s černou rukojetí a čepelí o délce 18 cm, 

přiložil k jeho krku, přičemž křičel, že všechny podřeže, takže v přítomných i s ohledem na 

dřívější opilecké agresivní chování vzbudil strach z užití nože a stupňování násilí, kdy tento skutek 

právně posoudil jako přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 písm. c) trestního 

zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku. Obviněného L.S. za to 

odsoudil podle § 353 odst. 2 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k 

úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 

odst. 1 trestního zákoníku mu výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu osmnácti měsíců. 

Podle § 70 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku uložil obviněnému trest propadnutí věci, a to při 

činu použitého nože. Podle § 99 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku uložil obviněnému ochranné 

ústavní léčení protialkoholní. Odvolací soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že soud prvního stupně 

pochybil v právní kvalifikaci skutku. Poukázal na to, že z obsahu znaleckého posudku z odvětví 

psychiatrie a z výpovědi znalkyně v hlavním líčení zjistil, že rozpoznávací i ovládací schopnosti 
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obviněného byly vymizelé vlivem požitého alkoholu. Schopnosti obviněného odolat, vzhledem k 

jeho epileptické poruše, požívání alkoholu byly podstatně sníženy a rozpoznávací schopnosti byly 

zachovány. Obviněný byl v době spáchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu, kterým se přivedl 

do stavu při dolní hranici těžké ebriety (opilosti). Podle odvolacího soudu obviněný sice formálně 

naplnil skutkovou podstatu přečinu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku, neboť se 

požitím návykové látky přivedl do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustil činu jinak trestného, 

avšak soud prvního stupně zcela pominul ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku, podle něhož 

se ustanovení odst. 1 neužije, jestliže pachatel spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, 

že se přivedl do stavu nepříčetnosti. Obviněný je dlouhodobým konzumentem alkoholických 

nápojů, byla u něj zjištěna závislost na alkoholu, jeho schopnosti ovládat požití alkoholu byly sice 

omezené, ne však zcela vymizelé. Obviněný vzhledem ke svým zkušenostem s požíváním 

alkoholu měl a mohl vědět, že požitím většího množství alkoholických nápojů se přivede do stavu, 

kdy nebude schopen své jednání ovládat a rozpoznat jeho společenskou škodlivost a že se v 

takovém stavu může dopustit jednání, které lze postihovat podle trestního zákoníku.  Podle názoru 

odvolacího soudu by použití ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku přicházelo v úvahu např. 

tehdy, jestliže by se obviněný přivedl do stavu tzv. patické opilosti, když by neměl žádné 

zkušenosti s požíváním alkoholických nápojů a neznal jejich účinky na svůj organismus a opil by 

se pod vlivem nebo za součinnosti jiných osob. Takové okolnosti však v případě obviněného 

nejsou dány, protože sám vypověděl, že v inkriminovaný večer vypil větší množství alkoholu než 

obvykle, takže se do stavu nepříčetnosti přivedl sám požíváním alkoholických nápojů a trestné 

činy potom spáchal z nedbalosti, která spočívá v tom, že se zaviněně přivedl do stavu 

nepříčetnosti. Odvolací soud dále uvedl, že pochybení soudu prvního stupně spočívá v použití 

nesprávné právní kvalifikace skutku, tedy v porušení trestního zákoníku, a proto rozsudek soudu 

prvního stupně zrušil z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. d) trestního řádu. Poukázal na to, 

že na základě správných skutkových zjištění soudu prvního stupně mohl sám ve věci rozhodnout. 

Obviněný tím, že na místě veřejnosti přístupném, kterým je prostor před restaurací, a za 

přítomnosti nejméně pěti dalších osob napadl poškozeného J. K. tím, že mu ke krku přiložil nůž, 

naplnil skutkovou podstatu přečinu výtržnictví podle § 358 odst.1 trestního zákoníku. Tím, že 

poškozenému i dalším osobám vyhrožoval zabitím a v přítomných vzbudil obavy, že vůči nim 

použije nůž, naplnil skutkovou podstatu přečinu nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 

písm. c) trestního zákoníku. Odvolací soud proto po zrušení napadeného rozsudku uznal 

obviněného L. S. vinným těmito přečiny. Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze podal 
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nejvyšší státní zástupce včas dovolání ve prospěch i v neprospěch obviněného L.S. z důvodu 

uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, protože napadený rozsudek spočívá na 

nesprávném právním posouzení skutku. Především poukázal na to, že z odůvodnění rozsudku 

soudu druhého stupně vyplývá, že při akceptaci učiněných skutkových zjištění shledal vadným 

právní posouzení jednání obviněného. Odvolací soud uvedl, že obviněný svým jednáním sice 

formálně naplnil znaky skutkové podstaty přečinu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku, 

neboť se požitím návykové látky přivedl do stavu nepříčetnosti, avšak při právní kvalifikaci skutku 

pominul ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku, podle něhož se ustanovení § 360 odst. 1 

trestního zákoníku mimo jiné neužije, jestliže pachatel spáchal trestný čin z nedbalosti, která 

spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti. Aplikace § 360 odst. 1 trestního zákoníku by 

potom údajně připadala v úvahu v případě, kdyby se obviněný přivedl do stavu tzv. patické opilosti 

bez předchozí zkušenosti s požíváním alkoholu, což se však nestalo. Nejvyšší státní zástupce 

nesouhlasil s právním názorem Městského soudu v Praze, podle něhož by údajně bylo možné 

jednání obviněného posoudit jako přečin opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku v případě 

tzv. patické opilosti vzniklé za situace, kdyby obviněný neměl předchozí zkušenosti s požíváním a 

s účinky alkoholických nápojů. V takovém případě (tedy pokud by obviněný nemohl stav 

patologické opilosti předvídat), by totiž jeho odpovědnost za trestný čin byla pro nepříčetnost ve 

smyslu § 26 trestního zákoníku zcela vyloučena a k trestnímu postihu by nedošlo. Zejména však 

nesouhlasil se závěrem, že se obviněný dopustil jednání, na které je možné aplikovat § 360 odst. 2 

trestního zákoníku, vylučující právní kvalifikaci činu podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku. Podle 

ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku se ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 trestního 

zákoníku, neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo 

(na což Městský soud v Praze konkrétně poukázal) spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v 

tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti. U přečinu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku 

je trestnost pachatele dána zaviněným uvedením se do stavu nepříčetnosti a spácháním činu jinak 

trestného (kvazideliktu) v této nepříčetnosti, tedy jednáním, které má jinak znaky trestného činu, 

které však neobsahuje zavinění a příčetnost. Pokud je ovšem kvazidelikt kryt zaviněním, jedná se o 

některou z forem actio libera in causa uvedených v § 360 odst. 2 trestního zákoníku. Kulpózní 

actio libera in causa (o aplikaci  actio libera in causa dolosa Městský soud v Praze správně 

neuvažoval) lze charakterizovat jako úmyslné či nedbalostní uvedení se do stavu nepříčetnosti sice 

bez úmyslu spáchat v tomto stavu trestný čin, avšak s tím, že nepříčetný pachatel trestný čin 

spáchá a odpovídá za něj, protože bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nespáchá (vědomá 
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nedbalost), nebo o tom, že jej spáchat může, vzhledem ke svým osobním poměrům a okolnostem 

vědět měl a mohl (nevědomá nedbalost). Literatura jako typické příklady uvádí jednání řidiče, 

který si je vědom, že bude řídit vozidlo, přesto se požitím alkoholu uvede do stavu nepříčetnosti a 

následně při řízení vozidla způsobí nehodu, jejímž následkem je ublížení na zdraví jiné osobě; 

dalším příkladem je řezník, který se chystá usmrtit vepře, přičemž se požitím alkoholu uvede do 

stavu nepříčetnosti a poté jateční pistolí zasáhne fyzickou osobu. Pachatel v těchto případech 

zásadně odpovídá pouze za trestné činy spáchané v nedbalostní formě, a proto jej nelze shledat 

vinným spácháním přečinu nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 písm. c) trestního 

zákoníku a přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku, které vyžadují úmyslné 

zavinění. Nejvyšší státní zástupce proto souhlasil se soudem prvního stupně, který jednání 

obviněného posoudil jako přečin opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku. Obviněný se totiž 

vlivem užití velkého množství alkoholu, jenž účinkoval společně s léky na epilepsii, (nejméně) z 

nedbalosti přivedl do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu se dopustil činu jinak trestného, kterým 

by, pokud by nebyl nepříčetný, naplnil znaky jednak přečinu nebezpečného vyhrožování podle § 

353 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku a jednak přečinu výtržnictví podle  

§ 358 odst. 1 testního zákoníku. Aplikace § 360 odst. 2 trestního zákoníku, resp. žádné v něm 

uvedené varianty, proto nepřichází v úvahu. Pokud odvolací soud jednání obviněného přesto 

posoudil jiným způsobem, učinil rozhodnutí, které spočívá na nesprávném hmotně právním 

posouzení skutku, čímž došlo k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) 

trestního řádu“. Nejvyšší soud pak mj. konstatoval následující: „ Ustanovení § 360 odst. 2 trestního 

zákoníku vylučuje aplikaci § 360 odst. 1 trestního zákoníku, který představuje tzv. privilegovanou 

trestnost, a i aplikaci § 26 trestního zákoníku, která má za následek beztrestnost v případech, které 

jsou označovány jako actio libera in causa dolosa a actio libera in causa culposa. Teorie rozlišuje 

tzv.  dolózní  actio libera in causa [doslova: „jednání (úmyslné) svobodné ve své podstatě“]. 

Charakteristickým znakem je, že se pachatel uvedl úmyslně vlivem návykové látky do stavu 

nepříčetnosti, aby v něm spáchal trestný čin („opil se na kuráž“). Trestní odpovědnost se v 

takovém případě posuzuje podle doby, kdy byl pachatel ještě příčetný a uváděl se úmyslně do 

stavu nepříčetnosti. Odůvodněna je proto v takovém případě trestní odpovědnost za úmyslný 

trestný čin podle obecných zásad. Tzv. kulpózní (nedbalostní) actio libera in causa spočívá v tom, 

že pachatel spáchá trestný čin z nedbalosti a jeho nedbalost zahrnuje spáchání trestného činu, jímž 

se uvedl do stavu nepříčetnosti, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. V tomto případě je pachatel plně 

trestně odpovědný za spáchání trestného činu z nedbalosti. Pachatel je však trestně odpovědný i v 
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tom případě, ve kterém si přivodil stav nepříčetnosti požitím alkoholického nápoje nebo aplikací 

jiné návykové látky, při zavinění (úmyslném nebo nedbalostním), které zahrnuje pouze vyvolání si 

stavu nepříčetnosti tímto způsobem, a spáchal-li potom v tomto stavu trestný čin, tedy tzv. 

kvazidelikt. Ve vztahu k tomuto činu (kvazideliktu - jakoby deliktu) však není dáno zavinění. V 

takovém případě je trestně odpovědný za trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 trestního zákona, 

nyní opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku (s odkazem ke srovnání - Novotný, O., 

Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné - I. obecná část. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 200-

201).“ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9.11.2011 sp.zn. 9 To 416/2011, je pak podle 

Nejvyššího soudu ČR „rozhodnutím, které spočívá na nesprávném právním posouzení skutku ve 

smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu. Městský soud v Praze vzal 

za základ svého rozhodnutí skutková zjištění soudu prvního stupně, která považoval za správná. 

Ten dospěl k závěru, že obviněný si přivodil požitím alkoholických nápojů stav nepříčetnosti, v 

němž se dopustil dvou tzv. kvazideliktů, které, pokud by byl příčetný, by bylo nutno kvalifikovat 

jako přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 trestního zákoníku a přečin 

výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku. Odvolací soud nesprávně vyložil obsah 

ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku a učinil závěr, že není možno aplikovat ustanovení  

§ 360 odst. 1 trestního zákoníku. U trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku je 

trestnost činu dána tehdy, jestliže se pachatel, zaviněně uvede do stavu nepříčetnosti a ve stavu 

nepříčetnosti spáchá čin jinak trestný, tj. čin, který má jinak znaky trestného činu, avšak není tu 

zavinění a příčetnost pachatele činu.  Z učiněných skutkových zjištění vyplývá, že se obviněný 

vlivem požití většího množství alkoholických nápojů společně s léky na epilepsii přivedl z 

nedbalosti do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustil kvazideliktů. Za této situace proto odpovídá 

jen za trestné činy spáchané z nedbalosti, a proto jej nelze uznat vinným přečiny, které vyžadují 

úmyslné zavinění. Správná právní kvalifikace skutku byla proto užita v rozsudku soudu prvního 

stupně. Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že odvolací soud nesprávně argumentuje tzv. patickou 

opilostí v souvislosti s aplikací § 360 odst. 1 trestního zákoníku. V případě tzv. patické 

(patologické) opilosti, by byla trestní odpovědnost obviněného zcela vyloučena vzhledem k 

nepříčetnosti podle § 26 trestního zákoníku. Nejvyšší soud ČR z těchto důvodů přisvědčil dovolání 

nejvyššího státního zástupce, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze spočívá na 

nesprávném právním posouzení skutku. Dovolání shledal důvodným, a proto podle § 265k odst. 1 

trestního řádu zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9.11.2011 sp.zn. 9 To 416/2011 a 

podle § 265k odst. 2 trestního řádu současně zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušený 
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rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla 

podkladu. Podle § 265l odst. 1 trestního řádu poté přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc v 

potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.“ 145 

 

5. Actio libera in causa 
 

Spojení actio libera in causa je možné přeložit jako „jednání svobodné ve své příčině.“ 

Rozlišujeme dvě formy actio: dolózní a kulpózní. Obě upravuje § 360 odst. 2 trestního zákoníku. 

V našich podmínkách se obě actio uplatní v situaci, kdy jsou naplněny znaky skutkové 

podstaty trestného činu opilství, ale z dále uvedených důvodů o tento trestný čin přesto nepůjde. A 

ač to není v § 360 odst. 2 trestního zákoníku výslovně zmíněno, lze předpokládat, že zákonodárce 

měl i zde na mysli zaviněnou nepříčetnost.  

Trestný čin opilství je přitom vůči institutu actio libera in causa subsidiární, nastupuje tam, 

kde ani jednu z forem actio libera in causa nelze užít. Kdy naopak obě formy actio libera in causa 

jsou v poměru speciality i k § 26 trestního zákoníku upravujícího nepříčetnost.   

Základním důvodem pro existenci institutů actio libera in causa je ta skutečnost, že 

pachatel zaujímá již v okamžiku přivádění se do stavu nepříčetnosti psychický vztah k možnosti 

spáchání trestného činu. To je základní rozdíl oproti trestnému činu opilství, kdy zákonodárce 

tento vztah nepředpokládá. 

Situace, kdy pachatel spáchá trestný čin v nepříčetnosti, by totiž jinak podle základních 

zásad trestního práva měla vyústit v jeho beztrestnost, neboť zde chybí základní znak trestného 

činu, a to zavinění. Proto tato konstrukce ve své podstatě porušuje zásady nullum crimen sine lege 

scripta a nullum crimen sine culpa, ovšem pro zachování spravedlnosti a základního účelu 

trestního práva a možnosti potrestání pachatelů zaviněně nepříčetných v době spáchání trestného 

činu je tento institut všeobecně uznáván teorií i praxí, i když jeho rozpor s principem odpovědnosti 

za zavinění je zcela zřejmý. Je tedy důležité obhájit existenci a užití této v podstatě jen „pomocné“ 

trestněprávní konstrukce zakládající trestní odpovědnost pachatele přes jeho nepříčetnost v době 

činu tak, jak byly výše rozebrány důvody existence a relevance trestného činu opilství. 

                                                  
145  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 07.11.2012 sp.zn. 7 Tdo 1274/2012 publikovano na 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ADBDA415A59D103DC1257ADB004964E2?openDo
cument&Highlight=0, 
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Stejně jako u trestného činu opilství i u actio libera in causa se jedná o jednání probíhající 

ve dvou fázích. V první fázi je pachatel příčetný, zde však ještě neprovádí jednání popsané ve 

skutkové podstatě trestného činu, ovšem uvádí se do stavu nepříčetnosti, ve druhé fázi již je 

pachatel nepříčetný a v tomto stavu pak provádí jednání nedovolené trestním zákoníkem a 

naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu. První část jednání je příčinou druhé části 

jednání, které je následkem.146        

Historie tohoto institutu vychází z práce S. Pufendorfa147, který rozlišoval jednání osob na 

jednání svobodné a nesvobodné, přičemž s podmínkou svobodného jednání bylo spojeno 

subjektivní přičítání činu. Pufendorf ve svých pracích uváděl: „Člověk může být brán 

k odpovědnosti za taková jednání, jejichž konání nebo opominutí měl ve svých rukou. Neboli, což 

z téhož vyplývá: Každé jednání, které člověk může ovládat a vzhledem k němuž na něm záleží, 

zda se udá či nikoliv, je mu přičitatelné. Obráceně nemůže také být brán nikdo jako původce 

jednání, pokud nebyl ani pánem jeho samotného, ani pánem jeho příčin.“148 Na Pufendorfa navázal 

G. A. Kleinschrod,149 který k těmto dvěma kategoriím připojil ještě kategorii třetí, a to jednání 

svobodné ve své příčině. Podle Kleinschroda bylo možno pachateli přičíst jednání, do něhož se 

pustil „s vědomím, avšak provedl je v nesvobodném stavu, který si k tomu úmyslně zvolil.“ 

Jednání svobodné bylo nezbytnou podmínkou subjektivního přičítání celého jednání pachateli.150   

Zdůvodnění a oprávněnost existence institutu actio libera in causa jsou v teorii 

vysvětlovány několika způsoby. První z teorií vysvětlujících tento institut je teorie zahrnutí 

institutu actio libera in causa do skutkové podstaty trestného činu, čímž podle této teorie dochází 

k přirozenému rozšiřování skutkové podstaty. Dále se jedná o teorii neslučitelnosti, která tento 

institut odmítá s poukazem na skutečnost, že je tento institut v rozporu se základními principy 

trestního práva, zásadami nullum crimen sine lege scripta a nullum crimen sine lege culpa, a proto 

uvažuje trestní odpovědnost jen v rámci koncepce „Rauschdeliktu“, neboť postačí, že pachatel byl 

příčetný v době, kdy se uváděl do stavu nepříčetnosti. 

Teorie předsunutí, teorie extenzivní a teorie bezpráví jsou pak teoriemi, které různými 

způsoby rozšiřují pojímání skutkové podstaty trestného činu, kdy vysvětlují možnost postižení 

                                                  
146  ŘÍHA, Jiří: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní revue, 2006,  
   č. 2, s. 33. 
147  Samuel von Pufendorf (8.1.1632-13.10.1694) byl německý právník, filozof, historik a ekonom. 
148  Cit. podle ŘÍHA, Jiří: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní 
    revue, 2006, č. 2, s. 33, kde jsou rozvedeny i další podrobnosti. 
149  Carl August Joseph Kleinschrod (10.7.1797-24.9.1866) byl německý právník a politik. 
150  ŘÍHA, Jiří:  Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní revue, 2006,  
   č. 2, s. 33.  
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pachatele za jeho jednání v nepříčetnosti jako součást skutkové podstaty. Teorie předsunutí 

vysvětluje a obhajuje tento institut tak, že konání obsažené ve skutkové podstatě je zahájeno 

mnohem dříve, než je všeobecně přijímáno. Tvrdí, že již předchozí jednání, kterým se pachatel 

přivedl do stavu nepříčetnosti, je příčinou později spáchaného trestného činu uvedeného ve 

skutkové podstatě. Už takovéto jednání je tedy začátkem jednání vyjádřeného ve skutkové 

podstatě. Teorie extenzivní neposuzuje jednání spočívající v uvedení se do stavu nepříčetnosti jako 

začátek jednání popsaného ve skutkové podstatě, ale přijímá ho jako jednání přípravné, zde je 

ovšem problematické, že český právní řád posuzuje jednání přípravné za trestné pouze u zvlášť 

závažných zločinů. Teorie bezpráví je pak nejméně relevantní, neboť jednání, které způsobuje 

pozdější neschopnost viny pachatele, je podle ní třeba posuzovat z hlediska celkového 

materiálního bezpráví. Podle této teorie nejde o žádné rozšíření trestnosti, neboť z hlediska 

materiálního bezpráví je už toto jednání bezprávím.151    

Jako nejefektivnější, nejlépe pochopitelnou a pro české trestní právo nejvýstižnější teorií je 

teorii výjimky, která dopadá na všechny možné vzniknuvší situace, opírá se o psané právo a 

neporušuje ani jiné ústavní zásady. Podle této teorie je actio libera in causa výjimkou z tzv. 

koincidenčního principu (založeného na principu časové souladnosti neboli současného výskytu či 

splývání dvou jevů – schopnosti viny a provedení činu naplňujícího znaky skutkové podstaty 

některého z trestných činů). Tato teorie popisuje institut actio libera in causa jako výjimku 

z pravidla, že pachatel musí být v době činu příčetný, ovšem neodporuje zásadě nullum crimen 

sine culpa, neboť vina zde dána vždy bude, pouze je posuzována podle jiného okamžiku, a to podle 

okamžiku před přivedením se do stavu nepříčetnosti. Hlavním problémem této teorie je skutečnost, 

že ve většině právních řádů není institut actio libera in causa výslovně upraven a její odpůrci tvrdí, 

že je neslučitelná s právem, nedovolená a odmítnutá zásadou nullum crimen sine lege scripta et 

stricta a spočívá tak na výjimce uznané pouze obyčejovým právem. Toto však není problém 

našeho právního řádu, neboť taková výjimka je v našem právním řádu, ač poněkud skrytě a dosti 

nesystematicky, výslovně zakotvena v ustanovení o trestném činu opilství v § 360 odst. 2 trestního 

zákoníku. Tím je tedy vyřešen hlavní problém této teorie a instut actio libera in causa nalézá 

v našem právním řádu své zákonné zakotvení a opodstatnění a může být v praxi užíván.152 

                                                  
151  V podrobnostech srov. ŘÍHA, Jiří: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. 
   Trestněprávní revue, 2006, č. 2, s. 33 a násl. 
152  Jedná se o princip vyjádřený v § 26 zák. č. 40/2009 Sb. „ Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl 
   rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“  Vina musí existovat  
   v době činu. V tomto případě se jedná o výjimku z tohoto principu. Vina je posuzována podle okamžiku před  
   přivedením se do stavu nepříčetnosti.  
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Opodstatnění existence tohoto institutu můžeme najít i v tzv. teleologické redukci 

výkladového pravidla o nepříčetnosti spolu s myšlenkou zneužití práva pachatelem. Účelem 

ustanovení o nepříčetnosti totiž jistě nebylo, aby se pachatel mohl zaviněným přivedením se do 

stavu nepříčetnosti zprostit své odpovědnosti za v tomto stavu spáchaný trestný čin.153  

Nejdůležitější otázkou u případů actio libera in causa je posouzení subjektivní vztahu 

pachatele k oběma fázím činu, neboť z toho pak určujeme trestní odpovědnost pachatele.   

 

5.1. Actio libera in causa dolosa 
 

Tato koncepce se uplatní v případech, kdy pachatel zaujímá k možnosti spáchání 

protiprávního jednání psychický vztah, a to ten, že chce ve stavu zaviněné nepříčetnosti spáchat 

čin jinak trestný nebo vzhledem ke všem okolnostem je alespoň srozuměn s tím, že nastane. 

Nejčastějším způsobem k dosažení tohoto cíle bude odbourání schopnosti ovládat své 

jednání (např. „napití se na kuráž“154, aby mohl spáchat např. loupež či znásilnění). Zatímco při 

ztrátě ovládací schopnosti při trestném činu opilství dochází u pachatele ke vzniku a zaměření vůle 

bez vlivu pachatele, zde se tak děje svobodně. 

Nicméně ač je pachatelova vůle svobodně utvořena a zaměřena, samotný čin je páchán ve 

stavu, kdy pachatel nedokáže této vůli vzdorovat a jejím projevům zamezit. Přesto je to stále jeho 

svobodně utvořená vůle a nejspíše by to stačilo ke konstatování, že pachatel spáchal konkrétní 

zamýšlený trestný čin. 

Uvedený způsob argumentace není jedinou možností. Možná ještě vhodnější se jeví úvaha 

o trestném činu spáchaném pomocí nástroje, a to pomocí těla pachatele, zbaveného možnosti 

samostatného rozhodování.155 Pachatel využije svoji svobodnou vůli, aby vytvořil nástroj (sebe 

sama), tento nástroj vypustil do světa, aby tam spáchal protiprávní čin. 

Nejvhodnějším řešením pro odůvodněnost trestání těchto případů se jeví skloubení obou 

uvedených úvah. 

Zákonodárce zkonstruoval v § 360 odst. 2 ještě jednu možnost řešení této otázky. Použil 

formulaci, že v případě, že se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, 

se nepoužijí ustanovení § 360 odst. 1 a § 26 trestního zákoníku. Lze vyargumentovat, že 
                                                  

153  ŘÍHA, Jiří: Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní revue, 2006,  
   č. 2, s. 34 – 38. 
154  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno:  
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 229. 
155  SOLNAŘ, Vladimír: Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání, Praha: Academica, 1972, s. 188. 
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zákonodárce u takovéhoto pachatele použil fikci trestní odpovědnosti, kdy jsou zachovány složky 

ovládací a rozpoznávací, a z tohoto důvodu pachatel musí vědět, že činí kroky směřující např. ke 

znásilnění dívky (rozpoznávací schopnost je zachována) a je plně schopen se pro toto jednání 

svobodně rozhodnout (ovládací složka je zachována). Toto řešení se jeví jako poněkud 

těžkopádné. Je ovšem nutné konstatovat, že účelem trestního práva není teoretická dokonalost, ale 

vytvoření prostředků (použitelných v praxi) pro postih protiprávního jednání proti chráněným 

zájmům, což je zde splněno. 

I přes znění § 360 odst. 2 trestního zákoníku není samozřejmě vyloučena možnost 

argumentovat způsoby, které již byly uvedeny výše. Ve světle možností argumentovat tímto 

způsobem lze na otázku, zda je nutno institut actio libera in causa dolosa výslovně upravit, 

odpovědět záporně. Na druhou stranu, výslovná úprava jakékoliv možnosti, která může nastat, není 

na škodu a orgánům činným v trestním řízení je tím poskytnut pevný základ pro argumentaci, že se 

pachatel dopustil trestného činu. 

Zákonodárce používá obecný pojem úmysl. Při existenci přímého úmyslu platí beze zbytku 

to, co bylo uvedeno.  

Otázka úmyslu nepřímého je poněkud složitější. Trestní zákon vyžaduje, aby pachatel 

věděl, že může nepříznivý následek nastat, a musí být s touto možností srozuměn. Tento 

požadavek může pachatel splnit s největší pravděpodobností nepochybně jen za předpokladu své 

dřívější zkušenosti. Pojem srozumění se spácháním trestného činu je nutno vykládat nikoliv jako 

možnost spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání (ustanovení § 415 občanského zákoníku se 

zde jeví jako příliš široké), ale např. jako možnost spáchání násilného jednání vůči svému okolí 

vzhledem k tomu, že pachatel si je vědom, že se pod vlivem návykové látky chová agresivně (již 

se mu to v minulosti stalo). Je otázkou, zda případy patické opilosti, pro kterou je agresivní jednání 

typické, považovat jen za zaviněnou nepříčetnost podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku, nebo za 

srozumění s možností spáchat protiprávní jednání.156 Lze se klonit spíše ke druhé možnosti.157  

                                                  
156  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno: 
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 233. 
157  K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.2.1998 sp.zn. 5 Tz 1/98 - Má-li být důvodem rozhodnutí  
   vyšetřovatele o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) tr.řádu nepříčetnost obviněného v době činu  
   ve smyslu § 12 tr.zákona, způsobená jeho patickou alkoholovou reakcí (patologickou opilostí), musí mít takové 
   rozhodnutí dostatečný podklad nejen ve znaleckém důkazu opatřeném po vyšetření duševního stavu obviněného 
   (§ 105 odst. 2, § 116 tr. ř.), ale dokazováním je třeba spolehlivě objasnit i skutečnost, že si obviněný uvedený stav  
   nezavinil sám, a to ani z nedbalosti (§ 201a odst. 2 tr.zákona), tedy že stav patologické opilosti nemohl předvídat. 
   Jestliže se do stavu nepříčetnosti přivedl pachatel požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak, je nutno  
   spolehlivě objasnit, zda tak učinil zaviněně či nikoli, a pokud je zde zavinění pachatele v uvedeném směru, je 
   nutno zkoumat formu a obsah zavinění, od nichž závisí, zda bude pachatel trestně odpovědný v plném rozsahu  
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5.2. Actio libera in causa culposa 
 
Zákonodárce pro tento institut používá vyjádření, že pachatel spáchá trestný čin z 

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

Zákonodárce zde reflektuje případy, kdy si je osoba vědoma, že vzhledem k tomu, že bude 

vykonávat určitou činnost (např. člen spolku historického šermu ví o plánovaných odpoledních 

vystoupeních se zbraněmi, kterými by mohl další aktéry reálně zranit, či účastník oslavy narozenin 

si je vědom, že se z oslavy bude vracet jím řízeným automobilem) a nebo se nachází v určitém 

postavení (např. hasič nebo lékař ve službě) a pro řádný výkon svých povinností se musí nacházet 

ve stavu, kdy od něj nebude ostatním hrozit žádné nebezpečí (které, což si je vědom, by hrozilo, 

kdyby se zaviněně přivedl do stavu nepříčetnosti). Uvažovat lze i o případech, kdy se pachatel 

z nedbalosti přivede do stavu nepříčetnosti, ve kterém pak spáchá jinak předem plánovaný 

úmyslný trestný čin.  

Na rozdíl od subsidiárního trestného činu opilství, zejména pokud bude v zaviněné 

nepříčetnosti spáchán kvazidelikt, jež v trestním zákoně nemá nedbalostní formu, zde však 

můžeme nalézt příčinný vztah mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti a spácháním 

protiprávního jednání ve smyslu, že pachatel přinejmenším měl a mohl vědět, že se do stavu 

nepříčetnosti přivést nemá, protože v takovém stavu se může dopustit, popř. dokonce dopustí činu 

jinak trestného. Lze zde vysledovat i psychický vztah pachatele ke spáchání pozdějšího 

protiprávního jednání, kdy pachatel ví, že může ve stavu nepříčetnosti toto jednání spáchat, ale 

spoléhá se, že k tomu nedojde. Tato jeho domněnka ale neobstojí, protože nebude fyzicky schopen 

své jednání usměrnit, i kdyby chtěl. Podobně jako v předchozí kapitole lze využít úvahy o přenosu 

vůle a využití nástroje. Zákonodárce zvolil jiný způsob. Jednání spáchané za podmínek této actio 

považuje za zaviněné z nedbalosti. Lze provést výklad, že sjednocuje přivedení se do stavu 

nepříčetnosti a spáchání protiprávního jednání do jednoho celku, který je kryt zaviněním z 

nedbalosti. 

Jinak je ale opět nutné konstatovat, že ani ustanovení § 415 občanského zákoníku 

neposkytuje dostatečnou oporu rozšířit dosah této actio na jakoukoli činnost jakékoli osoby. 

I zde se pak nabízí úvaha, zda je výslovné zakotvení této otázky nutné. Opět se závěrem, že 

nutné není, ale oproti předchozí kapitole by se při výkladu muselo postupovat daleko extensivněji. 

                                                                                                                                                                   
   (§ 201a odst. 2 tr.zákona), nebo jen za trestný čin opilství (§ 201a odst. 1 tr.zákona). Při nedostatku zavinění  
   nebude pachatel trestně odpovědný pro nepříčetnost (§ 12 tr.zákona). 
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Proto se opět výslovná úprava jeví jako žádoucí z hlediska preventivního působení trestního práva 

a tím i ochrany společnosti. 

 

6.   K některým souvisejícím institutům trestního práva hmotného 
 

       6.1. Vývojová stadia trestného činu opilství a obou actio libera in causa 

 
Ze žádného ustanovení trestního zákoníku nelze dovodit, že u trestného činu opilství podle 

§ 360 odst. 1 tohoto zákona není možné o vývojových stadiích, tedy o přípravě, pokusu a 

dokonaném trestném činu, uvažovat. Přesto můžeme vysledovat několik zvláštností. 

Přípravu k trestnému činu můžeme chápat ve smyslu obecném a právním. 

Právní pojetí přípravy je obsaženo v § 20 trestního zákoníku. Stručně řečeno, jde o úmyslné 

protiprávní jednání, které směřuje ke spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3 trestního 

zákoníku). Již samotné úmyslné směřování je u trestného činu opilství vyloučeno. Proto lze 

vyslovit závěr, že příprava trestného činu opilství tak, jak požaduje ustanovení § 20 trestního 

zákoníku, není možná. Pokud bychom rozuměli přípravou v obecném smyslu jednání, které 

předchází jinému jednání a umožňuje jeho hladký průběh, museli bychom vyřešit problém, co za 

přípravu k trestnému činu opilství považovat. Zákonodárce nepočítá s objektivní souvislostí mezi 

přivedením se do stavu nepříčetnosti a spácháním činu jinak trestného (ve smyslu nutnosti) ani s 

předpokladem o souvislosti mezi těmito dvěma jevy na straně pachatele (odlišně viz. výklad  

k oběma actio). Proto bychom museli prvek přípravy hledat u činu jinak trestného. Teoreticky to 

nelze vyloučit, nicméně vzhledem k tomu, že jednání ve stavu nepříčetnosti mají zpravidla 

spontánní povahu a probíhají v krátkém časovém rámci, není nutné o přípravě v obecném slova 

smyslu uvažovat. 

Případy, kdy se pachatel připravuje ke spáchání trestného činu v příčetném stavu, ale 

trestný čin dokoná v zaviněné nepříčetnosti, a tento způsob dokonání nezamýšlel, by bylo nutné 

posoudit jako vícečinný souběh trestného činu ukončeného ve formě přípravy podle § 20 odst. 1 

trestního zákoníku (v těch případech, kdy je trestná) a dokonaného trestného činu opilství podle  

§ 360 odst. 1 trestního zákoníku. Lze mít totiž za to, že zásady faktické konsumpce a subsidiarity 

se neuplatní, protože se jedná o různé skutkové podstaty trestných činů. 
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V rámci argumentace a maiori ad minus lze dovodit vzhledem ke zřejmému ohrožení 

chráněného zájmu i postih pokusu tohoto činu.158  

Vzhledem ke zřejmému propojení skutkové podstaty trestného činu opilství a skutkových 

podstat ostatních trestných činů je možné učinit závěr, že trestný čin opilství bude dokonán pouze 

tehdy, když bude naplněna skutková podstata těchto trestných činů (samozřejmě pouze jejich 

objektivní stránka). Proto můžeme uvažovat (ale pouze v případě, kdy z objektivního průběhu 

událostí poznáme, k čemu jednání pachatele směřovalo a k jakému následku z jakého důvodu 

nedošlo) o pokusu trestného činu opilství. 

Zajímavější situace nastává u obou actio. 

U actio libera in causa dolosa páchá pachatel zamýšlený trestný čin, nikoli trestný čin 

opilství. Proto nám nic nebrání určit v jeho jednání jak přípravu, tak pokus. 

Definici přípravy podle § 20 naplňuje v tomto případě přivedení se do stavu nepříčetnosti. 

Nabízí se zajímavá otázka, jak hodnotit situaci, kdy k dokonání zamýšleného trestného činu 

nedojde, např. proto, že to pachatel se stavem nepříčetnosti „přežene“ a zjistí, že kromě 

zamýšleného vymizení ovládací schopnosti po požití většího množství alkoholu nastal ten vedlejší 

následek, že se nemůže např. ani hnout. I zde by se už mělo jednat o přípravu k trestnému činu, 

protože k dokonání trestného činu nedošlo z rozhodnutí pachatele, ale z objektivních příčin.159 Již 

samotný záměr spáchat trestný čin a k jeho dokonání se připravit je dostačující k tomu, aby se 

jednalo o přípravu. Pachatel je schopen přenést svoji vůli do stavu nepříčetnosti. Proto je na jeho 

jednání nutno pohlížet jako na přípravu způsobilou a na požití nebo aplikaci návykové látky jako 

na způsobilý prostředek k přípravě trestného činu. Nezpůsobilou přípravou by pak byla např. snaha 

o přivedení se do stavu nepříčetnost požitím nealkoholického nápoje, aniž by šlo o omyl. V tomto 

případě by bylo na místě zkoumat duševní stav pachatele a s velkou pravděpodobností vyslovit, že 

jde o nepříčetného jedince v dosahu ustanovení § 26 trestního zákoníku. 

Při velmi extensivním výkladu pojmu bezprostřední směřování k dokonání trestného činu 

by bylo možné uvažovat o pokusu trestného činu již při přivedení se do stavu nepříčetnosti. Úvaha 

by mohla vycházet ze skutečnosti, že poslední věc, kterou pachatel učinil ještě jako příčetný, je 

                                                  
158  K tomu srov. rozhodnutí Rt 57/57 – rozhodnutí Krajského soudu Karlovy Vary ze dne 6.2.1957 sp.zn. 3 To 53/57 
    - Z hlediska § 186 tr. zák. nutno rozumět trestným činem, kterého se pachatel dopustil ve stavu nepříčetnosti, do  
   něhož se přivedl požitím alkoholického nápoje (nebo jinak), i pokus, návod a pomoc (§ 75 odst. 1 tr. zákona). 
159  K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.3.1985 sp.zn. 11 To 15/85 - O dobrovolné upuštění od  
   dalšího jednání směřujícího k spáchání trestného činu ve smyslu § 7 odst. 3 písm. a) tr. zákona nejde, jestliže  
   motivem, jenž zdržel pachatele od činu, byla překážka, třebaže se pachatel mýlil o jejím dosahu; dobrovolnost  
   vyžaduje, aby pachatel ustoupil z vlastního podnětu; ustoupení musí být trvalé a nemůže se jednat jen o přerušení 
   konání s tím, že v něm bude pokračováno za příznivějších okolností. 
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vypuštění nástroje (sebe samého) a dokonání trestného činu již závisí na náhodě. Podobně by za 

pokus trestného činu vraždy podle § 140 odst. 2 trestního zákoníku mohlo být považováno 

odevzdání zásilky s nastraženou výbušninou k poštovní přepravě, přičemž k zamýšlenému 

následku, tedy smrti adresáta nedojde, protože se pro nepředvídatelné pochybení na straně 

poštovního přepravce zásilku nepodaří doručit adresátovi, ale ani nikomu jinému, kdy tedy 

výbušnina nezpůsobí předpokládaný následek.  

K dokonání trestného činu ve stavu nepříčetnosti musí nástroj překonat množství překážek, 

které lze označit jako „bezprostřednější“, než pouhé odstranění složky ovládací. 

U actio libera in causa culposa nelze o vývojových stadiích uvažovat, protože se jedná o 

nedbalostní trestný čin. Není ale vyloučeno, že se bude jednat o dolózní actio s nepřímým 

úmyslem. Jak bude ještě vyloženo dále, je ale možné v těchto případech uvažovat o spáchání 

trestného činu již tím, že se osoba přivede do stavu nepříčetnosti, aniž nastane jiný závadný 

následek. 

 

6.2. Spáchání více trestných činů v souvislosti s výkladem institutu opilství 

 
V souvislosti s výkladem institutu jednání v zaviněné nepříčetnosti je třeba se ještě 

podrobněji zabývat i otázkou, zda je možné, aby osoba nacházející se ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti spáchala i jiné trestné činy, než trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 trestního 

zákoníku. 

Z povahy trestného činu opilství je zřejmé, že ve stavu zaviněné nepříčetnosti nemusí 

pachatel porušit jen jeden zájem chráněný trestním zákoníkem, ale samozřejmě jich může porušit i 

více. To se přitom může stát jedním činem, ale také více činy. Teoreticky proto lze uvažovat o 

souběhu činů jinak trestných.  

Byl vysloven názor, že veškerá jednání spáchaná v nepřerušeném stavu nepříčetnosti je 

nutné považovat za jediný skutek, ač by tomu tak bez tohoto stavu nebylo.160 Opačná argumentace 

by opravňovala k závěru, že je takto možné spáchat několik trestných činů opilství ve vícečinném 

souběhu. Tato argumentace je ovšem v rozporu se zásadou ne bis in idem, protože jedno přivedení 

se do stavu nepříčetnosti by bylo jako znak skutkové podstaty přičítáno několikrát. 

                                                  
160  Rozhodnutí Okresního soudu Praha – západ ze dne 13.5.1993 sp.zn 1 T 62/1993 - Jestliže se pachatel v témže 
   stavu nepříčetnosti dopustí více útoků, které jinak mají znaky trestných činů, a to i různých skutkových podstat, je 
   nutno takové útoky posuzovat z hlediska znaků trestného činu opilství jako jedno souvislé jednání - jeden skutek. 
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Z tohoto důvodu lze konstatovat, že je možné rozlišovat souběh činů jinak trestných na 

vícečinný a jednočinný, kdy trestněprávně relevantní to pro určení trestní odpovědnosti je jen z 

důvodu, že musí být přesně formulováno, jakých činů jinak trestných se pachatel dopustil se 

zřetelem na to, že u některých z nich je vyloučen jednočinný (např. z důvodu faktické konzumpce 

nebo speciality), ale i vícečinný (otázka pokračujícího jednání - lze akceptovat konstrukci 

pokračování činu jinak trestného) souběh. 

Charakter trestného činu opilství jako trestného činu pokračujícího je třeba vyloučit v 

případě, že činy jinak trestné (samozřejmě s povahou podle § 116 trestního zákoníku) jsou 

spáchány každý ve „svém“ stavu nepříčetnosti, tedy v situaci, kdy dochází u pachatele ke střídání 

stavů nepříčetnosti a příčetnosti. 

Lze však předpokládat, že při druhém stavu nepříčetnosti je už pachatel s možností spáchat 

čin jinak trestný srozuměn a může tak spáchat s ohledem na ustanovení § 360 odst. 2 trestního 

zákoníku již příslušný trestný čin. 

Otázkou je, zda v této situaci připustit možnost vícečinného souběhu trestných činů 

opilství, jestliže činy jinak trestné jsou odlišné povahy. I tuto možnost lze s využitím stejné 

argumentace vyloučit u činů, které jsou si alespoň podobné v tom, že jejich spácháním pachatel 

uspokojuje stejnou potřebu (např. loupež a krádež, tedy stejnorodý souběh) a může předpokládat, 

že se neubrání snaze tuto potřebu uspokojit. Jestliže mezi činy jinak trestnými nelze vysledovat 

žádnou souvislost (např. mezi krádeží a znásilněním, tedy nestejnorodý souběh), lze možnost 

vícečinného souběhu připustit. 

Zajímavou se jeví otázka, zda lze v tomtéž stavu zaviněné nepříčetnosti spáchat trestný čin 

opilství v souběhu s jiným trestným činem. S ohledem na ustanovení § 360 odst. 2 trestního 

zákoníku to možné je. Je možné uvažovat o souběhu jednočinném, např. pachatel se uvede do 

stavu nepříčetnosti, aby se odhodlal ke vniknutí do domu svého souseda a fyzicky jej poté napadl 

kvůli vzájemným neshodám, ale  uvnitř jej  nenajde, všimne si však notebooku na stole a odnese si 

jej s sebou. V tomto případě by bylo možné uvažovat o souběhu trestného činu opilství a 

porušování domovní svobody, ale tyto případy budou výjimečné. Častěji se mohou vyskytnout 

případy souběhu vícečinného, a to např. úmyslné znásilnění podle § 185 odst. 1 trestního zákoníku 

a neplánované ublížení na zdraví na kolemjdoucím, který se tomu snažil zabránit, na který by 

dopadal § 360 odst. 1 trestního zákoníku. 

Některé trestné činy se vyznačují tím, že zakládají určitý trvající závadný stav. Patří sem 

např. trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku, šíření nakažlivé lidské 
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nemoci podle § 152 trestního zákoníku nebo nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 

trestního zákoníku. Tento stav samozřejmě může trvat i v době, kdy je pachatel nepříčetný. Takové 

situace by nejspíše měly být řešeny v souladu se zásadou ekonomie trestního řízení odložením věci 

(§ 159a odst. 3, 4 trestního řádu) nebo zastavením trestního stíhání (§ 172 odst. 2 trestního řádu). 

Čistě technicky není stíhání trestného činu opilství nemožné, ale jeví se jako nadbytečné. 

Naopak, někdy může být trestným činem opilství založen stav, kdy jeho důsledky 

přetrvávají i po jeho dokonání. Lze uvést příklad krádeže ve stavu nepříčetnosti a následné zatajení 

věci. Lze přijmout názor, že souběh není přípustný, protože jde o případ faktické konzumpce. Jde-

li o trestný čin trvající (např. omezování osobní svobody, které pokračuje i po nabytí příčetnosti), 

bude se jednat o dva samostatné skutky.161 

V neposlední řadě je na tomto místě nutné znovu ještě připomenout, že skutkové podstaty 

některých trestných činů předpokládají požití návykové látky. Jde např. o trestné činy ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku a činy vyhýbání se výkonu služby podle  

§ 384 odst. 1 trestní zákoníku162, vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti podle § 385 trestní 

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

zákoníku. Přičemž trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky nejspíše bude trestnému činu 

opilství předcházet a může být i činem jinak trestným dle § 360 odst. 1 trestního zákoníku, a proto 

by se i mohlo jednat o dva skutky. Trestní stíhání obou skutků se ale jeví neúčelné. Pokud pak jde 

o trestné činy podle § 384, 385 a 388 trestního zákoníku, tak jak již bylo výše uvedeno, tyto se ale 

nemůžou vyvinout či přeměnit v trestný čin opilství. 

 

6.3. Účast dalších osob na spáchání trestného činu v zaviněné nepříčetnosti 
 

Jako u každého jiného trestného činu, bude za určitých podmínek součinnost dalších osob 

na trestném činu opilství možná.  

 

Otázka spolupachatelství 

 
Trestní zákoník výslovně nevylučuje spáchání trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 

trestního zákoníku ve spolupachatelství. Vzhledem k tomu, že však trestný čin opilství je na místě, 

                                                  
161  DOLENSKÝ, Adolf: Opilství. Bulletin advokacie, 1992, číslo 6, s. 44. 
162  Srov. LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 58. 



 
 

86 

 
 

jak bylo již výše vyloženo, považovat za vlastnoruční trestný čin163, mělo by být spolupachatelství 

vyloučeno. 

Z ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku lze dovodit, že zavinění není vyžadováno 

pouze při páchání činu jinak trestného. Naproti tomu u spolupachatelství je vyžadován úmysl, a to 

u každého ze spolupachatelů,164 jak lze dovodit i z ustanovení § 13 odst. 2 trestního zákoníku. Při 

spolupachatelství proto musí společně jednající dva nebo více pachatelů plnit požadavky skutkové 

podstaty trestného činu, aby bylo možno přičíst každému z pachatelů celý následek, k němuž jejich 

jednání směřovalo. Pouze při způsobení následku nad rámec zamýšleného jednání, v důsledku 

vybočení ze společného záměru, bude nutné odpovědnost každého ze spolupachatelů za tento 

následek posuzovat samostatně.  

Proto i při formálním výkladu ustanovení § 23 trestního zákoníku by bylo možné dospět k 

závěru, že u trestného činu opilství není možné přičíst celý následek všem pachatelům (nemůže se 

jednat o spolupachatelství). 

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že může nastat situace, kdy i nepříčetný pachatel 

páchá čin s vědomím toho, že se na něm podílí i jiná osoba a s touto osobou způsob páchání tohoto 

činu koordinuje. Z tohoto důvodu by bylo z jeho strany možné hovořit o úmyslu spáchat čin 

společně nebo alespoň o vědomí, že takový následek může společným jednáním nastat (vše v 

obecném významu, nikoliv trestněprávním, tedy že činnost a následek je nutné hodnotit z hlediska 

skutkového děje, nikoliv právní kvalifikace). Takovou situaci je možné označit jako vědomé 

spolupůsobení více osob a každému z nich je možné přičíst celý následek.165 Podmínkou pro tento 

závěr je však prokázání existence tohoto vědomí u všech zúčastněných osob. 

Opačný závěr, který by přičtení celého následku vylučoval vždy, když nepůjde o 

spolupachatelství, je třeba považovat za nepřípustný i z hlediska výchovného a preventivního 

působení trestního práva. A to mj. i proto, že spolupachatelství je sice vyloučeno u nedbalostních 

trestných činů, ale je žádoucí, aby si pachatelé „dali pozor“ i na své nedbalostní jednání. Jak ale již 

bylo rozvedeno výše, u trestného činu opilství je preventivní působení trestního práva oslabeno.  

Není ani nutné, aby jednání všech protiprávně jednajících osob bylo podřaditelné pod 

stejnou skutkovou podstatu. Proto, jestliže bude jeden z pachatelů zaviněně nepříčetný a druhý 

příčetný a společně napadnou poškozeného a způsobí mu např. i těžkou újmu na zdraví, bude ten 

                                                  
163  DOLENSKÝ, Adolf: Opilství. Bulletin advokacie, 1992, číslo 6, s. 40. 
164  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno: 
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 304. 
165  SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti. Podstatně  
   přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, s. 358. 
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nepříčetný odpovědný za trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku a druhý za 

trestný čin (zločin) těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku, bude-li 

prokázáno, že se každý z nich podílel na způsobení těžké újmy na zdraví poškozenému. Oběma se 

tak tím přitom přičte celý následek, resp. v případě pachatele jednajícího v zaviněné nepříčetnosti 

to bude mít vliv na trestní sazbu trestu odnětí svobody, v rámci které ho bude přípustné potrestat. 

V této souvislosti se pak nabízí zajímavá úvaha, zda si osoba může učinit úsudek o tom, že se jiná 

osoba zaviněně přivedla do stavu nepříčetnosti. K tomu bude ještě blíže pojednáno níže.  

Problém nastane, jestliže jedna z osob není v důsledku požití nebo aplikace návykové látky 

schopna vnímat své okolí, tedy ani to, zda jsou v okolí jiné osoby, a už vůbec ne to, že tyto osoby 

se podílejí společně s ní na jejím protiprávním jednání. U takové osoby nelze uvažovat o vnímání 

spolupůsobení jiných osob. Proto lze mít za to, že tomuto pachateli bude možné přičíst jen to, čeho 

se skutečně dopustil. Naproti tomu u ostatních osob bude schopnost vnímání spolupůsobení jiných 

osob zachována a lze si u nich vypomoci konstrukcí pokusu společného spolupůsobení (u osoby 

nepříčetné, u které je schopnost vnímat své okolí) nebo pokusu spolupachatelství (u příčetné 

osoby) s tím, že toto jejich „úsilí“ bude „odměněno“ tím, že se jim opět přičte celý následek. 

Naproti tomu, jestliže se protiprávního jednání dopustí osoby s narušeným vnímáním, bude nutné 

konstatovat, že se jedná o takzvané paralelní pachatelství a každé osobě se přičte jen to, čeho se 

skutečně dopustila.166  

Na výše uvedené varianty zde bylo poukázáno z důvodu, že se s nimi bude možné v praxi 

setkat a budou nezřídka přinášet problémy při dokazování za účelem náležitého objasnění 

skutkového stavu věci, jakož i jejich správného právního posouzení. 

Jako společnou účast na spáchání trestného činu opilství však nelze hodnotit společné 

přivádění se do stavu nepříčetnosti, jak bude také dále ještě rozvedeno v následující kapitole. 

 

Otázka návodu, pomoci a organizátorství 

 
Konstrukce institutu účastenství je obecně založena na tom, že se jej může i v případě 

trestných činů, kterých se může dopustit jen určitý okruh osob, dopustit každá trestně odpovědná 

osoba, aniž by tedy musela mít např. vlastnost nebo postavení, které jsou jinak vyžadovány u 

                                                  
166  K tomu srov. Rt 57/70 – Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 18.8.1970 sp.zn. 1 To 32/70  
    - U spolupachatelství se vyžaduje společný úmysl spolupachatelů zahrnující jejich společné jednání, včetně  
   sledování společného cíle, kterým je porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem. Proto nejde  
   o spulupachatelství, pokud pachatelé souběžně útočí i proti stejnému předmětu útoku, ale každý z nich sleduje jiný 
   záměr.  
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osoby, která může určitý trestný čin spáchat. Tedy nemusí se jednat o tzv. speciální nebo konkrétní 

subjekt.  

Trestní zákoník pak ohledně trestného činu opilství nevylučuje žádnou z forem účastenství, 

tj. možnost návodu, pomoci a organizátorství.  

V této souvislosti je přitom nutné se zabývat otázkou, zda si osoba může učinit úsudek o 

zaviněné nepříčetnosti jiné osoby.  

V některých případech právní úprava předpokládá schopnost a oprávnění jiné osoby učinit 

si úsudek, že je páchán trestný čin, ačkoliv to, že byl spáchán trestný čin, může vyslovit jen soud v 

trestním řízení (k tomu srov. např. § 76 odst. 2 trestního řádu, ale i skutkové podstaty některých 

trestných činů jako např. nadržování podle § 366 trestního zákoníku, ale i nepřekažení trestného 

činu podle § 367 trestního zákoníku). 

Naproti tomu otázka nepříčetnosti v důsledku požití nebo aplikace návykové látky je velmi 

složitá a podkladem pro její posouzení v trestním řízení jsou nezbytné odborné znalosti příslušného 

znalce přibraného v trestním řízení podle § 105 trestního řádu. „Normální“ osoba tudíž může jen 

stěží s jistotou správně rozpoznat, zda a v jakém rozsahu jsou u osoby nacházející se pod vlivem 

návykové látky, ovlivněny její schopnosti ovládací nebo rozpoznávací (na rozdíl od situace, kdy si 

činí úsudek o osobě zjevně mentálně retardované). Proto vzniká otázka, zda pak vůbec je, nebo 

není relevantně schopna projevit úmysl (návod, pomoc a organizátorství je možné provést jen 

úmyslně) být účastníkem i na trestném činu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku. I zde je 

totiž na místě konstatovat, že vůle účastné osoby směřuje k dosažení protiprávního skutkového 

stavu (např. odcizení věci, poškození zdraví jiného, usmrcení jiného), nikoliv k naplnění konkrétní 

skutkové podstaty trestného činu, tj. právě pouze a jen trestného činu opilství. Výpověď účastné 

osoby, že jejím úmyslem bylo např. pomoci k trestnému činu opilství, by neměla být v této části 

proto brána v úvahu. Připustit možnost, že si osoba může učinit úsudek o zaviněné nepříčetnosti 

pachatele, by vedlo k nepřípustným následkům např. při posuzování nepřekažení trestného činu. 

Účastná osoba si však může s jistotou učinit úsudek o tom, že se pachatel nachází pod 

vlivem návykové látky. To má vliv na existenci specifik u jednotlivých forem účastenství. 

Nejzajímavěji se to projeví u návodu. „Podstatou návodu je totiž vzbuzení rozhodnutí 

spáchat trestný čin v jiném.“167 Zatímco však příčetná osoba je schopna tento návrh zhodnotit 

užitím rozumu a odmítnout, u osoby pod vlivem návykové látky je často narušena ovládací 

schopnost a tohoto nebude a není schopna. Z tohoto důvodu lze zaměření vůle návodce na 
                                                  

167  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání. Brno:  
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 307. 
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přesvědčování jiné osoby, u které je ovládací schopnost narušena, čehož si je návodce vědom (v 

osobě s porušenou schopností vnímat své okolí nemá smysl cokoli vzbuzovat), považovat za 

natolik významnou okolnost, že bez ní by ke vzniku protiprávního následku nedošlo. Proto je 

takového návodce třeba hodnotit jako pachatele konkrétního trestného činu nebo jeho pokusu a 

osobu naváděnou jako pachatele trestného činu opilství (z trestního zákoníku nelze dovodit, že by 

byla osobou trestně neodpovědnou) tak, jak bylo předjímáno již v předchozím textu. 

Může však nastat i taková situace, že z nějakého důvodu návodce nepoznal, že osoba se 

nachází pod vlivem návykové látky a v jejím důsledku v zaviněné nepříčetnosti, a proto nemůže 

spáchat návodcem zamýšlený trestný čin. V tomto případě přichází v úvahu jeho návod právně 

posoudit jako přípravu k trestnému činu podle § 24 odst. 1 trestního zákoníku.168 Návod podle § 24 

odst. 1 písm. b) trestního zákoníku však není možný, pokud zde chybí akcesorita. Ovšem od 

zásady akcesority je možné v určitých případech ustoupit (k tomu srov. usnesení  

3 Tdo 908/2003169) a účastníka i tak trestat podle § 24 odst. 2 trestního zákoníku.170 To ale nejspíše 

nebude tento případ. Ke stejnému závěru lze dospět, jestliže např. návod směřuje k neurčitému 

počtu osob, např. inzerát v novinách v podobě „kdo usmrtí...“, který by se posléze bez jeho vědomí 

rozhodla zrealizovat osoba zaviněně nepříčetná. Jinak by ale s největší pravděpodobností přicházel 

v úvahu postih „návodce“ už alespoň za trestný čin podněcování podle § 364 trestního zákoníku.  

U pomoci je situace jednodušší. Zaviněně nepříčetný pachatel pojímá záměr spáchat 

protiprávní jednání sám, bez iniciativy jiné osoby. Lze proto konstatovat, že činnost pomocníka 

nelze obecně hodnotit jako aktivitu, bez které by ke spáchání trestného činu nemohlo dojít. Je to 

však nutné posuzovat případ od případu.  

                                                  
168  K tomu srov. např. Rt 30/96 – Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.1.1996 sp.zn. 2 Tzn 33/95 – V případě 
   pozitivního omylu účastníka - mylně se domníval, že jsou zde znaky trestného činu, na němž se účastní, ač tomu  
   tak nebylo, neboť osoba, o níž se domníval, že spáchá trestný čin, jej ve skutečnosti spáchat nechtěla a ani  
   nemohla - je třeba i při hodnocení právních otázek souvisejících s akcesoritou účastenství důsledně vycházet  
   z toho, že trestná činnost se odehrála pouze v představě účastníka. V takovém případě účastenství nemůže  
   s ohledem na akcesoritu vyjádřenou v ustanovení § 10 odst. 1 tr. zákona překročit stadium přípravy trestného činu  
     ve smyslu § 7 odst. 1 tr. zákona. 
169  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.10.2003 sp.zn. 3 Tdo 908/20063 - V případě, kdy buď následkem úmrtí  
   přímého pachatele, případně z jiných důvodů (např. nepříčetnost dle § 12 tr.zákona) nemůže být tento postaven 
   před soud a nemůže tak být pro skutek (čin) za vinu mu kladený docíleno rozsudku odsuzujícího, avšak objektivní 
   i subjektivní skutková povaha trestného činu za vinu mu kladeného je do té míry zjištěna, že takové zjištění tvoří  
    dostatečný podklad k rozhodnutí o vině spolupachatelů případně účastníků na trestné činnosti lze i bez 
   předchozího rozhodnutí o vině (pravomocného) hlavního pachatele rozhodnout o spolupachateli (§ 9 odst. 2 
   tr.zákona) nebo účastníkovi (§ 10 odst. 1 písm. a) - c) tr.zákona) na trestném činu či jeho pokusu. V takovém 
   případě soud musí v rámci postupu dle § 9 tr. ř. řešit uvedený problém jako předběžnou otázku. 
170  NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie a kolektiv: Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání, Praha: 
   ASPI a.s., 2007, s. 330 a násl. 
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Pokud pak jde o organizátorství ve smyslu řízení skupiny pachatelů k určitému způsobu 

spáchání protiprávního jednání, tak to se zde vůbec neuplatní. Lze totiž předpokládat, že trestný 

čin opilství bude spáchán nahodile a mimo dosah organizátorovy vůle. Je proto možné hodnotit 

jednání pachatele jako exces a organizátora za něj nečinit odpovědným. Stejně lze zhodnotit i 

pomoc nebo návod příčetnému pachateli, který následně svůj čin spáchá ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti. Přestože návod nebo pomoc směřuje ke konkrétní činnosti, lze předpokládat, že 

pachatel tento návod nebo pomoc využije natolik nepředpokládaným způsobem, že nelze uvažovat 

o odpovědnosti pomocníka nebo návodce, pokud pachatel spáchá trestný čin opilství podle § 360 

odst. 1 trestního zákoníku. V případě využití pomoci nebo návodu při spáchání trestného činu 

podle § 360 odst. 2 trestního zákoníku se bude jednat o návod nebo pomoc jako každou jinou. 

Takový návod, pomoc nebo organizátorství by však bylo možné považovat i za přípravu podle  

§ 24 trestního zákoníku bez ohledu na jednání nepříčetného pachatele.171 

Ač by se to jevilo jako vhodné, institut nepřímého pachatelství se zde příliš neuplatní. Pro 

jeho využití je totiž nutná existence trestně neodpovědného pachatele. Jediná situace, kdy se jeví 

jeho využití možné, je ta, jestliže u osoby, která nakonec protiprávní jednání spáchá, nepůjde o 

zaviněnou nepříčetnost (např. návyková látka je jí podstrčena do pití nebo aplikována násilím),  

a proto nebude trestně odpovědná za trestný čin opilství. Samotné přivedení se do stavu 

nepříčetnosti nelze hodnotit jako přípravu ke spáchání trestného činu. Je otázkou, jak posuzovat 

situaci, kdy osobu do stavu nepříčetnosti přivedou jiní. Nejspíše nebude možné konstatovat jejich 

trestní odpovědnost za její čin v takové nepříčetnosti spáchaný, když zákonodárce nikde příčinnou 

souvislost mezi stavem nepříčetnosti a činem jinak trestným nevyjadřuje a opití jiného tedy již 

není samo o sobě trestné.172 

Odlišná situace nastane, jestliže osoba (nebo osoby) přivede (přivedou) jiného do stavu 

nepříčetnosti s úmyslem, aby tato osoba spáchala trestný čin (postačí i úmysl nepřímý, např. 

vědomí toho, že osoba se ve stavu nepříčetnosti stává agresivní173). Zde můžeme konstatovat, že 

úmyslem jejím (nebo jejich) je spáchat trestný čin pomocí jiné osoby, která se stane nástrojem a 

není schopna svobodně jednat. Když bude zamýšlené jednání uskutečněno, je možné konstatovat, 

že nastane dvojí situace. Jestliže stav nepříčetnosti nastal se zaviněním nepříčetné osoby, půjde o 

                                                  
171  NOVOTNÝ, Otto, VANDUCHOVÁ, Marie a kolektiv: Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání, Praha: 
   ASPI a.s., 2007, s. 330 a násl. 
172  NOVOTNÝ, Oto, VOKOUN, Rudolf a kolektiv: Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. 5. jubilejní, zcela 
   přepracované vydání, Praha: ASPI a.s., 2007, s. 267. 
173  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
    s. 266-278. 
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situaci naznačenou výše v předchozí kapitole a trestně odpovědné budou všechny osoby, některé 

za konkrétní trestný čin, jiné za trestný čin opilství. Nastala-li nepříčetnost bez zavinění nepříčetné 

osoby, nebude trestně odpovědná a trestně odpovědné budou jen osoby, které ji do toho stavu 

přivedly. V této souvislosti je ale nutné konstatovat, že spoléhat se na to, že osoba ve stavu 

nepříčetnosti nějaký protiprávní čin spáchá, lze (i z pohledu zákonodárce) označit za náhodu, a 

proto půjde o přípravu relativně nezpůsobilou, nedojde-li k pokusu nebo k dokonání činu jinak 

trestného. 

Okolnost, že pachatel bude s úmyslem osob spáchat jeho využitím trestný čin seznámen, 

znamená, že u nich nebude možné vysledovat úmysl spáchat trestný čin pomocí nástroje. Je u nich 

možné konstatovat, že se dopouštějí pomoci (podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku) ke 

konkrétnímu trestnému činu podle § 360 odst. 2 trestního zákoníku.  

 

Vztah jiných osob k páchanému trestnému činu  opilství 

 
V rámci této kapitoly bude ještě pojednáno o účasti jiných osob na spáchání trestného činu 

opilství nikoliv z hlediska jejich trestní odpovědnosti za jeho následek, což už bylo rozebráno 

výše, ale z hlediska jejich vědomí o tom, že je, byl či bude spáchán.  

Trestní zákoník na takové situace pamatuje ve svém Dílu 8 Hlavy X zahrnujícím „Některé 

další formy trestné součinnosti“ v konstrukci trestných činů podněcování, schvalování trestného 

činu, nadržování, nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu. 

Klíčové se pro tuto problematiku jeví konstatování, že výše zmíněný vztah osoby k trestné 

činnosti jiné osoby se vztahuje k faktickým okolnostem činu, nikoliv k jeho právní kvalifikaci.174  

Jak již bylo výše uvedeno, nemůže být ve schopnostech jiné osoby  

(a v podstatě k tomu ani není oprávněna) si učinit závěr o tom, že je páchán trestný čin opilství 

podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku. Opačný závěr by mohl působit problémy zejména ve 

vztahu k trestným činům nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a neoznámení 

trestného činu podle § 368 trestního zákoníku. Obviněný z těchto trestných činů by se mohl hájit 

tím, že se domníval, že se jedná o trestný čin opilství, který v těchto ustanoveních není uveden, a 

proto neměl povinnost jej překazit nebo oznámit. 

                                                  
174  NOVOTNÝ, František, RŮŽIČKA, Miroslav: Trestní kodexy. 2. doplněné vydání. Praha: Eurounion s.r.o., 2002, 
   s. 224. 
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V trestním zákoníku pak ani není vyjádřena obecná povinnost občanů zabránit páchání 

trestných činů. Velmi extenzivním výkladem je možné to dovodit z § 415 občanského zákoníku, 

ale i to se jeví použitelné jen při posuzování občanskoprávní odpovědnosti za škodu.  

Zákonodárce se pokouší tuto povinnost za stanovených podmínek uložit osobě v případě 

trestných činů, které závažným způsobem porušují důležité zájmy. Kdy účelem těchto ustanovení 

je zabránit vzniku nebo efektivně postihnout pachatele porušení těchto zájmů. I z tohoto důvodu by 

se jevila možnost osoby činit úsudek o nepříčetnosti pachatele nepřípustná. 

Tudíž ohledně forem trestné součinnosti upravených v Dílu 8 Hlavy X trestního zákoníku 

se trestní odpovědnost jiných osob vůči pachateli trestného činu opilství neuplatní, ledaže by šlo o 

schvalování zločinu opilství nebo nadržování pachateli trestného činu opilství. 

 

 

7.  Ukládání trestů za činy spáchané v zaviněné nepříčetnosti 
 

Zatímco v předchozích kapitolách bylo poukázáno na podmínky, při jejichž splnění lze 

konstatovat, že pachatel spácháním činu v zaviněné nepříčetnosti jednal protiprávním způsobem,  

v této kapitole budou rozebrány následky tohoto porušení. 

 

7.1. Trest a jeho funkce 
 

Pro další výklad je však předně nutné alespoň stručně vymezit pojem trestu. 

Český právní řád trest jako pojem, kterému je přisouzen určitý význam, nedefinuje. 

Ustanovení § 52 trestního zákoníku jen výčtovou metodou vymezuje druhy trestů.  

V rámci nauky je pak trest zpravidla definován jako právní následek trestného činu, 

vyjadřující negativní hodnocení pachatele a jeho činu, sledující naplnění účelu trestního zákona, 

ukládaný výlučně trestním soudem a jehož výkon je vynutitelný soudní mocí.175 

Z této definice je patrné, že trest je vymezován pomocí pojmů jako trestný čin, účel 

trestního zákona a trestní soud. Takové vymezení nám pojem trest vymezí ve své kvantitě a odliší 

jej od jiných sankcí, které ukládají za jiná porušení práva jiné orgány např. podle zákona o 

přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.) 

                                                  
175  KRATOCHVÍL, Vladimír a kolektiv: Trestní právo hmotné obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání, Brno: 
   Masarykova universita v Brně, 2002, s. 404. 
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Trestní zákoník je v rovině právních následků plynoucích z trestní odpovědnosti dospělých 

pachatelů176 postaven na dualismu trestních sankcí, který je vyjádřen v § 36 zákona č. 40/2009 Sb., 

což znamená, že odpovědnost za trestný čin nebo čin jinak trestný je řešena ukládáním dvou druhů 

trestněprávních sankcí, a to trestů a ochranných opatření. Existuje tedy možnost při splnění 

zákonných podmínek ukládat tyto trestní sankce samostatně nebo jako jejich kombinaci. Přitom 

ochranné opatření může být sankcí jak za trestný čin, tak za čin jinak trestný, což by se vzhledem 

k problematice trestání nepříčetných osob uplatnilo v případě, že se osoba do stavu nepříčetnosti 

neuvedla, a to ani z nedbalosti, zaviněně. Trest je pak druhem trestní sankce, kterou je možno 

uložit pouze za trestný čin. Sankcí za trestný čin opilství může být tedy jak trest, tak ochranné 

opatření. U nepříčetných pachatelů většinou přichází v úvahu, za splnění zákonných podmínek, 

uložení ochranného opatření, avšak právě s výjimkou pachatelů, kteří si nepříčetnost způsobili 

zaviněně, zde může být ochranné opatření uloženo, avšak v kombinaci s trestem. Nepříčetným 

pachatelům lze tedy uložit trest v případě odpovědnosti za některý z případů actio libera in causa 

nebo v případě odpovědnosti za trestný čin opilství.       

Proto je nutné výše uvedenou definici doplnit o účel trestu. Zatímco v trestním zákoně 

č. 140/1961 Sb. byl účel trestu již blíže vymezen, a to v jeho § 23,177 tak v trestním zákoníku ani 

vymezení účelu trestu nenajdeme. Vymezení účelu trestu obecně jen jako prostředku dodržování 

práva by jej od ostatních sankcí neodlišilo. Jen při kombinaci dvou hledisek, tedy návaznosti trestu 

na trestný čin a zajištění určitého účelu, který žádná jiná sankce není schopná zajistit, je pojem 

trestu vymezitelný a odlišitelný od ostatních sankcí. 

V obecném (nikoli z hlediska práva) významu slova trest je přitom možné tento pojem 

vymezit dvěma významnými okolnostmi, a to z několika pohledů. 

První možnou situací je vznik stavu věcí s negativní kvalitou oproti předešlému stavu, a to 

v důsledku činnosti člověka (tedy negativní následek) pouze pro něj samotného. Tak např. trestem 

za nepozornost při pořezu dřeva je poranění. Druhým významným momentem je skutečnost, že 

takový trest zanechá osobě, která jej podstoupila, poučení do budoucna, v našem případě vědomí 

požadavku opatrnosti. Určujícími okolnostmi pro vymezení trestu jsou tedy následek jednání a 

poučení se z tohoto následku. 

                                                  
176  V oblasti trestání mladistvých a dětí mladších patnácti let zakotvuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže princip 
   monismu trestněprávních sankcí. 
177  Podle § 23 odst. 1 tr.zákona č. 140/1961 Sb. účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, 
   zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit 
    výchovně i na ostatní členy společnosti. 
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Odlišná situace nastává, jestliže si negativní následek osoba nezpůsobila sama, ale došlo k 

němu v důsledku činnosti jiné osoby. Společnost určuje, který škodlivý následek bude tolerovat a 

který ne. Vidíme tedy, že na rozdíl od předchozího případu zde vystupuje více osob než osoba, 

která následek způsobila a která nese tíži tohoto následku. Důvod pro vstup společnosti, a to 

nejčastěji ve formě státu, do vztahu mezi tyto dvě strany lze spatřovat v zajištění určité kvality 

způsobu fungování vztahů mezi lidmi, kdy tato kvalita by mohla být nazvána spravedlností, 

přičemž porušení této kvality znamená ohrožení její samotné existence. V určitých etapách lidské 

společnosti byl způsob vypořádání, a dokonce to, zda k němu bude přikročeno, ponechán v moci 

poškozené osoby, ale v zájmu zajištění jednotného způsobu vypořádání stejných následků, který 

by nezohledňoval společenské postavení stran, od něj bylo upuštěno. Společnost tedy sama určila 

případy, kdy jménem poškozeného, kdy někdy je tímto poškozeným dokonce ona sama, postupuje 

proti původci následku a nečiní tak jen např. ve sporech, které patří do oblasti soukromého práva. 

Společnost vzhledem k tomu, že byly narušeny její zájmy nikoli majetkové povahy, 

požaduje po původci něco, co lze označit jako oběť. Kromě náhrady újmy poškozenému jsou tedy 

původci následku odňaty hodnoty, které pro něho mají vysokou cenu. Opět záleží na druhu 

společnosti, ale nejčastěji to jsou život (trest smrti), zdraví (mrzačící tresty, bičování), svoboda 

(trest vězení), čest (ztráta různých titulů), majetek (pokuty, propadnutí majetku) nebo dokonce 

příslušnost ke společnosti (vyhnanství nebo ztráta občanství). Účelem této oběti bylo utvrdit členy 

společnosti v tom, že určitá jednání jsou společností považována za nedovolená, a také je 

upozornit na to, že tato jednání budou potrestána stejně, tedy nastupuje zde odstrašení. Odstrašení 

lze považovat za účinné, jestliže je splněna nejen podmínka adekvátnosti trestu, ale především 

podmínka jeho neodvratnosti.178 Významnou okolností byla také snaha odradit pachatele od 

páchání další trestné činnosti. Časem byl vytvořen určitý „sazebník“, kdy ke každému jednání byl 

podle konvence přiřazen určitý výše zmíněný nepříznivý následek. Jednání se tak seřadila od méně 

závažných až po ta nejzávažnější. 

Takto vnímala trest absolutní teorie trestu. Ukázalo se však, že trest musí splňovat i další 

funkce. Spáchání trestného činu totiž předchází určitá podoba poměrů pachatele a nezřídka je 

spáchání trestného činu jejím důsledkem. Pokud by měl trest podobu jen oběti a náhrady, jak je 

popsáno výše, nezajistil by, aby se trestný čin neopakoval, když samotné odstrašení pachatele 

                                                  
178  INCARDI, J. A.: Trestní spravedlnost. Z anglického originálu Criminaljustice přeložil Vladimír Drábek, 1. vydání, 
   Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 480. 
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nejspíše není schopné odstranit podmínky, ze kterých trestný čin vzešel. Další slabinou této teorie 

bylo přílišné lpění na následku činu, přičemž nebyla zohledněna situace pachatele. 

K tomu, aby pachatel neopakoval trestný čin, má společnost tři možnosti. První z nich je 

eliminace pachatele v absolutní formě, kterou se jeví trest smrti. Další možností je doživotní 

izolace pachatele. Tyto možnosti jsou však nehumánní a nespravedlivé, protože nezohledňují 

závažnost jednotlivých činů. Navíc by tak docházelo k vyčleňování členů společnosti i za menší 

selhání a tím i její ochuzování o tvůrčí zdroje. Proto, tak jak předpokládá relativní teorie trestu, 

zbývá třetí možnost, a to je výchovné působení na pachatele, aby si uvědomil protiprávnost svého 

činu a po odpykání trestu dále trestnou činnost nepáchal. První dvě možnosti mohou mít své místo 

v případě, kdy byl spáchán závažný trestný čin a zároveň již není vzhledem k osobě pachatele 

možné nápravné působení, kdy je pak trest smrti nebo trest doživotí možno vnímat jako 

odůvodněný. Zvláštní možností ochrany je uložení zákazu takové činnosti, v rámci jejíhož výkonu 

došlo ke spáchání trestného činu, ať již proto, že byla vykonávána nekvalitně, např. řízení 

motorového vozidla v opilosti nebo byla zneužita, např. zneužití informací v obchodním styku, ale 

i propadnutí věci, kdy je zajištěno, že touto věcí nebude spáchán další trestný čin, a vyhoštění nebo 

zákaz pobytu. 

Je třeba podotknout, že ke správnému pochopení trestu a jeho účelu je, tak jako v případě 

mnoha teorií, nutná syntéza obou teorií. To se stalo vznikem tzv. smíšené teorie trestu. 

Z předchozího výkladu můžeme tedy vysledovat následující funkce trestu: nahrazení újmy 

poškozenému, varování a odrazení potenciálních pachatelů a výchova k dodržování práva, ochrana 

společenských hodnot, ochrana společnosti před pachatelem a náprava a výchova pachatele. 

Funkce trestu tedy můžeme rozdělit do čtyř skupin, a to preventivní, represivní, ochrannou a 

nápravnou.  

 

7.2. Naplnění funkcí trestu v případě zaviněné nepříčetnosti 
 

Vzhledem k tomu, že u činu, který je spáchán v nepříčetnosti, není možné vysledovat 

zavinění (vyjma institutů actio libera in causa, kde lze zavinění vysledovat), tedy psychický vztah 

pachatele ke spáchání činu, jsou funkce trestu naplňovány specifickým způsobem. Obecně 

největším problémem je proto pachatelovo přijetí trestu jako adekvátního z hlediska jeho vnitřního 

postoje.  

Pro skutkový stav věci v případě opilství, kdy tento pojem bude v této kapitole používán 

jako zkratka pro všechna možná pojetí vyvození trestní odpovědnosti za činy spáchané v zaviněné 
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nepříčetnosti, jsou charakteristické dvě skutečnosti, a to přivedení se do stavu nepříčetnosti a 

spáchání činu jinak trestného. Mezi těmito dvěma skutečnostmi není možné vysledovat vztah 

příčinné souvislosti, pouze je možné konstatovat jejich obecnou spojitost. Osoba, která se přivádí 

do stavu nepříčetnosti tedy nemá důvod se domnívat, že v tomto stavu spáchá čin jinak trestný a 

ani to nepředpokládá (odlišně viz. actio libera in causa). Z tohoto důvodu není možné preventivní 

působení vést proti páchání činů jinak trestných. 

Zákonodárce se tedy musí zaměřit na etapu přivedení se do stavu nepříčetnosti. Což se tak 

děje ve vztahu k obecné škodlivosti návykových látek jako nejčastějšího prostředku pro uvedení se 

do stavu nepříčetnosti, ale v podstatě pouze ve vztahu k poškození zdraví, ztrátě sociálního 

postavení a až upozaděně i ohledně vzniku kriminálních návyků, ale to vše pouze při dlouhodobém 

zneužívání návykových látek, nikoli jako kriminogenního faktoru při jednorázovém požití, a to s 

výjimkou otázek bezpečnosti silničního provozu. Proto lze konstatovat, že preventivní funkce 

trestu je u opilství plněna nedokonale.  

Další pohled na preventivní funkci spočívá v úvaze, že pachatel po zkušenosti s trestem 

zvolí raději alternativu řádného života. Stejně jako v případě nápravné funkce je nutné pachatele 

vést k tomu, aby se vyvaroval nadměrného užívání návykových látek. Vyvarovat se činu, k jehož 

dokonání není třeba řádný projev vůle, je možné jen tak, že se pachatel vyvaruje přivedení se do 

stavu nepříčetnosti, což ovlivnit může. Jak bylo už naznačeno výše, neměl by další čin jinak 

trestný stejné povahy spáchaný ve stavu zaviněné nepříčetnosti již  

být posuzován jako opilství, ale jako normální trestný čin, neboli se využít institut actio 

libera in causa. 

V případě represivní funkce trestu lze konstatovat, že společnost vnímá jednání pachatele 

jako škodlivé, není ochotna toto jednání ponechat beztrestné tak jako v případě nezaviněné 

nepříčetnosti, a proto je potrestání pachatele žádoucí. Otázkou zůstává výše trestu. Zákonodárce 

má v zásadě tři možnosti. Předně stanovit trest mírnější, stejný nebo přísnější ve srovnání s činem 

při obdobném následku zaviněným. Pro mírnější variantu svědčí argument, že jde o jednání 

nezaviněné a samo přivedení se do stavu nepříčetnosti není trestné. Rovnost trestů může být 

odůvodněna především shodností následku takových činů. Pro přísnější trestání by mohla svědčit 

skutečnost, že pachatel páchá čin ve společensky odsuzovaném stavu, který svědčí o tom, že 

pachatel nevede řádný život a mezi zaviněnou nepříčetností a činem jinak trestným lze jistou 

souvislost vysledovat.  
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Nejdůležitější se při stanovení sankcí ohledně nastíněných variant nepochybně jeví ta 

okolnost, že čin je páchán nezaviněně, a proto by měl pachatel být trestán mírněji. Přísnější trest ve 

významu stejný nebo přísnější by se mu pak i mohl jevit nespravedlivý, což by ztížilo jeho 

nápravu.  

Ochranná funkce je dosažitelná více prostředky, a to trestem vězení, tj. v českém právu 

trestem odnětí svobody, ale i jinými tresty, a to trestem zákazu činnosti, trestem zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce, peněžitým trestem, trestem propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, trestem vyhoštění, trestem obecně prospěšných prací, trestem domácího 

vězení a trestem zákazu pobytu. Zákaz činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

vyhoštění a zákaz pobytu nečiní větší problémy. Jen je třeba posuzovat, zda byla úloha činnosti 

nebo věci natolik významná, že bez nich by ke spáchání činu nedošlo nebo došlo s mírnějšími 

následky, aby tyto tresty byly přiměřené. V případě vyhoštění a zákazu pobytu je vedle požadavku 

přiměřenosti třeba posuzovat, zda bude naplněn účel ochrany společnosti. Peněžitý trest a trest 

obecně prospěšných prací, jakož i trest domácího vězení jako alternativy trestu odnětí svobody 

nebudou přicházet v úvahu ve všech případech, neboť jejich výkonu budou schopni jen někteří z 

pachatelů. Trest odnětí svobody je vyjma trestu doživotního řešením dočasným a při jeho použití je 

třeba naplnit i účel nápravy pachatele. Důvodem pro uložení trestu odnětí svobody není jen držení 

pachatele „po ruce“, aby s ním bylo možné pracovat, ale i zabránění mu v páchání další trestné 

činnosti, než bude napraven. Tento trest znamená pro pachatele zhoršení společenského postavení 

a po jeho vykonání musí pachatel mít možnost toto své postavení dosáhnout zpět, případně i 

zlepšit. Důvodem je na jedné straně požadavek určité mezilidské solidarity, ale také pragmatická 

úvaha, že při selhání nápravné funkce se pachatel nejspíše dostane opět do vězení a předchozí trest 

tak přišel vniveč. Je otázkou, zda je ochranná funkce trestu naplněna v případě opilství, protože 

opilství je vždy pácháno víceméně náhodou, další opakování činu stejné povahy navíc již nebude 

opilstvím, ale v případě, kdy protiprávní čin bude mít opět stejnou povahu, se již využije actio 

libera in causa, neboť pachatel by vzhledem ke své dřívější zkušenosti měl být srozuměn s tím, že 

může spáchat ve stavu nepříčetnosti protiprávní jednání. 

Nahrazení škody poškozenému nečiní větší nebo menší problém než při jakémkoli jiném 

trestném činu. Škoda je obecně pojímána jako zmenšení majetku jiného formou nejen 

znehodnocení majetku, ale i formou ušlého zisku nebo narušení jiných tzv. nemajetkových hodnot 

jako je zejména zdraví v důsledku činnosti jiného. Určující skutečnost pro obecné vymezení škody 

je příčinná souvislost, nikoli zavinění. Při zaviněné nepříčetnosti lze tedy přičíst škodu pachateli a 
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donutit jej, aby ji poškozenému nahradil. Pachatel také nemá důvod neuznat svůj podíl na vzniku 

škody a její uhrazení ze svého majetku nebude považovat za nespravedlivé. Skutečnost, že 

pachatel je zpravidla schopen uznat svůj podíl na vzniku škodlivého následku, má význam např. 

pro využití možnosti upuštění od potrestání, podmíněného upuštění od potrestání a odklonů v 

trestním řízení, které přiznání viny a lítost pachatele předpokládají. 

Nejzajímavější funkcí je pak funkce nápravná. Spáchání činu jinak trestného jako jednání, 

které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu opilství, je jednání nezaviněné a víceméně 

náhodné. Proto bude obtížné zabránit jejich dalšímu spáchání. Lze toho docílit poukazem na vliv 

návykových látek a vést pachatele k tomu, aby je dále nepožíval. Proto lze z praktického pohledu 

konstatovat, že trest za opilství má povahu spíše „ochranného opatření“. Další možností je uložení 

omezení ve formě zákazu požívání návykových látek jako omezení při vyslovení podmíněného 

odsouzení nebo při podmíněném zastavení trestního stíhání. Nápravný (a zároveň preventivní) 

charakter má uložení omezení nebo povinnosti v případě podmíněného upuštění od potrestání s 

dohledem, kdy může soud pachateli uložit povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových 

látkách nebo zdržet se návštěv nevhodného prostředí (§ 48 odst. 4 trestního zákoníku). 

Z předchozího výkladu je patrné, že všechny funkce jsou vzájemně provázané a jednotlivé 

sankce plní zároveň více cílů. 

 

7.3. Výše a druhy trestních sankcí v České republice 
 

Skutková podstata trestného činu opilství v § 360 odst. 1 trestního zákoníku stanoví jako 

trestní sankci trest odnětí svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však pachatel činu jinak 

trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.  

Při stanovení trestní sankce soud ale není omezen jen § 360 odst. 1 trestního zákoníku, tedy 

nemusí být uložen jen trest odnětí svobody, může uložit i jinou trestní sankci, kterou dovoluje 

uložit trestní zákoník v obecné části.           

Pachateli trestného činu opilství, tedy pachateli zaviněně nepříčetnému, lze uložit buď trest, 

a to podle dikce zákona trest odnětí svobody, nikoliv tedy jiný druh trestu vyjmenovaný v § 52 

trestního zákoníku, avšak stále musí být brán zřetel i na § 53 odst. 2 trestního zákoníku, kde jsou 

vyjmenovány tresty, které lze uložit i tehdy, jestliže trestní zákoník na některý trestný čin takový 

trest nestanoví. Pokud však na spáchaný kvazidelikt stanoví zákon trest mírnější, pak bude 

potrestán tímto trestem mírnějším, kterým může být i jiný druh trestu, než trest odnětí svobody, 

nebo ochranné opatření, vždy ale při dodržení zásady zákonnosti.  
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Trestním zákoníkem za spáchání trestného činu opilství stanovená výše specifikovaná 

trestní sazba trestu odnětí svobody byla přitom oproti předchozí právní úpravě zpřísněna. A může 

se jevit velmi vysokou, když si uvědomíme, že trestem se primárně postihuje zaviněné přivedení se 

do stavu nepříčetnosti, nikoliv až spáchaný kvazidelikt. Přitom kvazidelikt trestného činu opilství 

přitom může být velmi různorodý. 

Kvazidelikt v případě trestného činu opilství má v praxi po většinou povahu jinak násilné 

trestné činnosti s dopadem na zdraví člověka a v některých případech i na jeho život, což jsou 

trestním právem nejdůsledněji chraněné zájmy, ohledně kterých pro případ jejich porušení 

zákonodárce zpřísnil trestání proti nim jednajících pachatelů. To se pak nepochybně odrazilo i ve 

zpřísnění trestního postihu trestného činu opilství. Stejně tak nelze vyloučit přetrvávající vliv 

předchozí právní úpravy, která u nás byla platná až do r. 1991, kdy pachatel, který se zaviněně 

uvedl do stavu nepříčetnosti, byl trestně odpovědný plně.179 A to přesto, že jinak byla rekodifikace 

trestního práva založena především na posílení prevence a omezení trestní represe. 

Přitom naše současná trestní sazba za čin spáchaný v zaviněné nepříčetnosti je 

v evropských poměrech ve srovnání s těmi, které se také přiklonily ke koncepci „Rauschdeliktu“ 

(např. v Německu je trestní sazba 5 let, v Rakousku 3 roky, ve Švýcarsku 6 měsíců), ale i s 

úpravami z let 1852 a 1950 (specifikovanými výše v popisu historického vývoje), svojí přísností 

naprostou výjimkou.  

Při samotném ukládání trestu však bude muset soud zkoumat i subjektivní stránku 

kvazideliktu, neboť je nutno rozlišit, zda se má při ukládání trestu vycházet z trestní sazby pro 

dolózní nebo kulpózní trestný čin. Nejedná se však o zkoumání zavinění pachatele, neboť zavinění 

se už u kvazideliktu nevyskytuje, neboli není dána příčetnost, kdy se pak „subjektivní stránka“ 

zkoumá podle vnějších, často obtížně zjistitelných projevů pachatele. Soud je totiž oprávněn 

obviněného uznat vinným jen podle toho ustanovení, které je pro obviněného nejpříznivější.180 

Nejpříznivější tak pro pachatele bude, pokud bude shledán nepříčetný, bude-li odpovědný 

maximálně za trestný čin opilství, nikoliv za jiný úmyslný trestný čin. I když i toto by se v našich 

                                                  
179  ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4, s. 276.   
180  Rt 62/68 – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25.6.1968 sp.zn. 7 Tz 28/68 - Nelze-li v trestním řízení 
    prokázat subjektivní stránku trestného činu proto, že rozpoznávací nebo určovací schopnost obviněného byla v  
   době činu potlačena, avšak obviněný přitom byl ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákona odpovědný za spáchání činu, je 
   nutno čin kvalifikovat pouze podle znaků objektivní stránky trestného činu. Jsou-li však tyto znaky shodné u více  
   trestných činů (např. u trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zákona a u trestného činu neoprávněného  
   užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zákona), uzná soud obviněného vinným podle tohoto ustanovení trestního  
   zákona, které je pro obviněného nejpříznivější. 
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poměrech vzhledem k vysoké sankci u trestného činu opilství mohlo v některých případech jevit 

poměrně sporné. Přičemž v pochybnostech se uplatní zásada in dubio pro reo.181  

Jestliže soud neuloží trest odnětí svobody ve výši tří až deseti let, musí výrok o trestu 

obsahovat také specifikaci toho, že obviněný byl potrestán mírnějším trestem za čin jinak trestný, 

na který zákon stanoví mírnější trest.  

Při posuzování, které ustanovení trestního zákoníku stanoví mírnější trest, je třeba nejprve 

vycházet z horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody. Jsou-li horní hranice trestní sazby 

stejné, vychází se z toho, které ustanovení má nižší dolní hranici trestní sazby, a z toho, zda 

existuje možnost uložení některého alternativního trestu jako trestu samostatného. Z toho vyplývá, 

že hranice trestní sazby uvedené u trestného činu opilství se užije jen tehdy, je-li mírnější než 

hranice trestní sazby u činu jinak trestného, kterého se pachatel ve stavu nepříčetnosti dopustil.182 

Může se tak jevit i z hlediska vnitřního postoje pachatelů nespravedlivé, že v případě 

závažnějších činů je pachateli poskytnuto dobrodiní nižšího trestu, ale při méně závažných činech 

je pachatel trestán stejně, jako by čin spáchal příčetný. Možným řešením by bylo stanovit, že 

v případě trestného činu opilství bude trest ukládán v poměrné části trestní sazby kvazideliktu 

např. v dolní polovině či jen v první třetině trestní sazby trestu odnětí svobody. Čímž by tak mohla 

být dostatečně a akceptovatelným způsobem promítnuta absence zavinění pachatele při páchání 

činu jinak trestného. 

Mírnějším trestem, který bude za trestný čin opilství uložen podle kvality spáchaného 

kvazideliktu pak může být trest zákazu činnosti podle § 73 trestního zákoníku, pokud bylo jednání 

v opilosti spácháno v souvislosti s takovou činností. Možný je i trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty podle § 70 trestního zákoníku, pokud se taková věc k danému kvazideliktu 

podle požadavků tohoto ustanovení vztahuje. Vyloučit za splnění dalších zákonem stanovených 

podmínek nelze ani trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest, trest domácího vězení, trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, jakož i tresty zákazu pobytu a 

vyhoštění. 

Trest domácího vězení lze samostatně uložit při spáchání přečinu, tj. jen pokud bude 

kvazideliktem čin jinak trestný jako přečin, nikoli zločin nebo zvlášť závažný zločin. Tudíž aby 

pachateli trestného činu opilství mohl být tento uložen, musí se do stavu nepříčetnosti uvést 

nedbalostně, nebo naplnit skutkovou podstatu činu jinak trestného, u kterého zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Soud trest domácího vězení může uložit 
                                                  

181  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 59.  
182  NOVOTNÝ, František a kol.: Trestní zákoník 2010. Praha: EUROUNION, 2010, s. 745. 
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v případě, kdy vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 

uložení jiného trestu není třeba. Další podmínkou uložení tohoto trestu je písemný slib pachatele, 

že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne 

veškerou potřebnou součinnost.183 

Trest obecně prospěšných prací lze taktéž uložit samostatně, pokud se pachatel dopustil 

přečinu a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 

uložení jiného trestu není třeba. Tudíž pro uložení tohoto trestu v rámci trestného činu opilství platí 

stejné podmínky jako u trestu domácího vězení.184  

Peněžitý trest může soud uložit, pokud pachatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným 

trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch nebo v případě, že pachatel se 

dopustil přečinu a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody současně neukládá.185 Tudíž z uvedeného vyplývá, že 

v případě trestného činu opilství bude přicházet peněžitý trest v úvahu, jen pokud bude mít 

vzhledem k povaze kvazideliktu charakter přečinu. Na trestný čin opilství totiž nelze pohlížet jako 

na úmyslný trestný čin, byť se pachatel do stavu zaviněné nepříčetnosti uvede úmyslně. Navíc by 

vzhledem k tomu, že kvazidelikt je páchán bez zavinění, bylo problematické uvažovat a 

prokazovat pohnutku pachatele kvazideliktu pro sebe nebo pro jiného získat nebo se snažit získat 

majetkový prospěch.  

U trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce musí pachatel 

trestného činu opilství, aby tento trest mohl soud uložit jako trest samostatný, splnit následující 

podmínky. Uvést se do stavu nepříčetnosti úmyslně a dopustit se činu jinak trestného v souvislosti 

s návštěvou takové společenské akce. Dále je zapotřebí, aby trestný čin opilství byl kvalifikován 

jako přečin, a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele 

uložení jiného trestu nebylo třeba.186  

Trest zákazu pobytu podle § 75 odst. 2 trestního zákoníku pak může být uložen jako 

samostatný trest za trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 

                                                  
183  § 60 odst. 1 a 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů 
184  § 62 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. 
185  § 67 Tamtéž. 
186  § 76 Tamtéž. 
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Trest vyhoštění může pachateli trestného činu opilství soud uložit samostatně v případě, že 

tento není občanem České republiky a vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný 

obecný zájem a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 

pachatele uložení jiného trestu není třeba.187 

Z výše uvedeného vyplývá, že trestní sazba u trestného činu opilství činí komplikace 

v ukládání samostatných alternativních trestů. Tyto lze uložit jen za splnění uvedených podmínek.  

Za neuložitelný lze ale naopak považovat trest propadnutí majetku podle § 66 trestního 

zákoníku, neboť jeho uložení je podmíněné snahou získat majetkový prospěch, což je jen těžko 

zjistitelné, pokud to pachatel přímo a výslovně nevyjevil.188 Podobně nelze pravděpodobně uložit 

ani trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti podle § 78 a § 79 

trestního zákoníku, uložitelné jen v případě úmyslných trestných činů spáchaných ze 

zavrženíhodné pohnutky, neboť jak je řečeno výše, není možné, aby kvazideliktem byl čin, který 

vyžaduje určitou pohnutku, pokud ji pachatel výslovně nevyjevil, neboť jinak ji prakticky bez 

pochybností zjistit nelze. Navíc nelze znovu nekonstatovat, že na trestný čin opilství nelze pohlížet 

na jako úmyslný trestný čin i ve smyslu § 78 a 79 trestního zákoníku, a to i přesto, že by se 

pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti úmyslně. 

Ochrannými opatřeními jsou pak podle § 98 trestního zákoníku ochranné léčení, 

zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a v případě mladistvého 

pachatele i ochranná výchova. Přičemž ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací detence.  

Nově trestní zákoník upravuje zásadu přiměřenosti, a to v ustanovení § 96 odst. 1, ve 

kterém stanoví, že „Nelze uložit ochranné opatření, není-li přiměřené povaze a závažnosti 

pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné 

trestním zákonem, jakož i osobě pachatele a jeho poměrům“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že 

zásada přiměřenosti je tvořena čtyřmi podmínkami, a to povahou a závažností spáchaného činu, 

nebezpečím, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, osoba 

pachatele a jeho poměry. Podle právní teorie je třeba k těmto podmínkám přistupovat při ukládání 

ochranného opatření tak, že je zapotřebí tyto naplnit a zkoumat kumulativně.189 

U trestného činu opilství se bude jednat zejména o uložení ochranného léčení, budou-li 

splněny zákonné podmínky pro jeho uložení.  Obligatorně soud uloží ochranné léčení podle platné 

                                                  
187  § 80 Tamtéž.  
188  DOLENSKÝ, Adolf : Opilství. Bulletin advokacie, 1992, č. 6 - 7, s. 46. 
189  MATIAŠKO, Maroš: Ochranné léčení v novém trestním zákoníku: ke třem vybraným otázkám. Bulletin  
    advokacie, 2009, č. 10, s. 90 – 91. 
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právní úpravy v případě zmenšené příčetnosti podle § 40 odst. 2 trestního zákoníku, dále v případě 

upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení podle § 47 odst. 1 trestního 

zákoníku, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a 

jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Z dikce tohoto ustanovení je jasné, že ani jeden 

z příslušných odstavců nedopadá na okolnosti trestného činu opilství. Obligatorní uložení 

ochranného léčení se u něj tedy neuplatní. Při rozhodování o uložení ochranného léčení je v této 

situaci soud povinen dokazovat splnění všech těchto zákonných podmínek.190 Pouhé spáchání činu 

jinak trestného osobou ve stavu nepříčetnosti k uložení ochranného léčení podle § 99 odst. 1 

trestního zákoníku tedy nestačí, musí být prokázány i ostatní předpoklady, a to především 

nebezpečnost pobytu pachatele na svobodě, kterou není možné vyvozovat pouze z daného 

jednorázového jednání. Musí být zjišťován stupeň duševní poruchy pachatele, jeho dosavadní 

recidivní projevy, které mohou toto nebezpečí vytvářet.191 Pobyt takové osoby na svobodě musí 

být nebezpečný i pro budoucnost a uložení ochranného léčení musí být nezbytné pro ochranu 

zájmů chráněných trestním zákoníkem. Tato podmínka je splněna, jestliže existuje vysoká 

pravděpodobnost, že taková nepříčetná osoba spáchá znovu závažnější útok na chráněné zájmy, 

v důsledku své duševní poruchy. K posouzení této situace je nezbytné opatřit znalecký posudek 

znalce z oboru psychiatrie. Samo doporučení znalce však dostatečným podkladem není, soud 

takové rozhodnutí učiní na základě všech možných v úvahu přicházejících důkazů.192 

Nebezpečnost pachatele se posuzuje podle stavu v době rozhodování soudu, nikoliv v době 

spáchání kvazideliktu, ani jindy, existuje totiž možnost, že nebezpečnost pachatele pro společnost 

                                                  
190  Rt 24/1992 – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.4.1991 sp.zn. 11 Tz 22/91 -  Při rozhodování o uložení 
    ochranného léčení podle § 72 odst. 1 tr.zákona, jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně 
    odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, je soud povinen dokazovat splnění všech těchto zákonných 
    podmínek. V otázce, zda jde o pachatele činu jinak trestného, není přitom vázán usnesením o zastavení trestního 
    stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) tr.ř. Znalecký posudek o duševním stavu obviněného opatřený v průběhu 
    trestního stíhání, které pak bylo zastaveno podle § 172 odst. 1 písm. e) tr.ř., lze k důkazu jako znalecký posudek 
   a nikoli jen jako listinný důkaz použít i v následném řízení o uložení ochranného léčení. 
191  Rt 58/68 – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27.6.1968 sp.zn. 3 Tz 9/68 - Nebezpečnost pobytu pachatele  
    činu jinak trestného (§ 72 odst. 1 tr.zákona) na svobodě není možno vyvozovat vždy jenom z jednání, které 
   vykazuje v daném případě jinak znaky trestného činu. Pro závěr o pravděpodobnosti možného opakování jednání 
    jinak  trestného musí být zjišťován též stupeň duševní poruchy pachatele, příp. jeho dosavadní recidivní projevy, 
    které  mohou vytvářet stav nebezpečí pro společnost při ponechání takového pachatele na svobodě. U verbálních 
    útoků takovýchto osob, ať jsou namířeny proti jednotlivci nebo proti skupinám obyvatelů, příp. proti organizaci, je 
   třeba  posuzovat, zda z pobytu těchto osob na svobodě vyplývá nebezpečí pro společnost, vždy vzhledem k situaci, 
   za níž k verbálním útokům dochází. Jen ojedinělé jednání nepříčetného pachatele není v takových případech  
   zpravidla možné považovat za postačující podklad pro závěr o nebezpečnosti jeho pobytu na svobodě. 
192  Rt 59/68 – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.5.1968 sp.zn. 4 Tz 28/68 - Samo doporučení znalců 
    lékařů, zda  je či není vhodné uložit obviněnému ochranné léčení (§ 72 odst. 1, 2 písm. a) tr.zákona), není  
    dostatečným podkladem pro rozhodnutí soudu o této otázce. Takové rozhodnutí může soud učinit až na základě 
    zhodnocení všech v úvahu přicházejících důkazů, zejména po zhodnocení celého znaleckého důkazu, provedeného 
    vyšetřením duševního stavu obviněného. 
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mezitím pominula. Naproti tomu stav nepříčetnosti musí být dán v době činu. Nastal-li až později 

po činu, mohlo by to být toliko důvodem k přerušení trestního stíhání podle § 173 odst. 1 písm. c) 

trestního řádu.193       

Ochranné léčení lze dále, a to fakultativně, podle § 99 odst. 2 trestního zákoníku uložit i 

tehdy, jestliže pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a zároveň je jeho 

pobyt na svobodě nebezpečný, nebo pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin 

pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné opatření se však neuloží, je-li 

vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout. Z judikatury vyplývá, že musí 

jít o zneužívání návykové látky trvalého rázu, o požívání, které má povahu chorobného návyku.194 

V případě uložení ochranného léčení z toho důvodu, že pachatel zneužívá návykovou látku a pod 

jejím vlivem nebo v souvislosti s tím, spáchá trestný čin, se u takového pachatele jedná o stav, 

který nemusí dosahovat intenzity zmenšené příčetnosti. Pojem zmenšená příčetnost je pojmem 

širším než stav vyvolaný duševní poruchou, fakultativní uložení ochranného léčení u osob 

zmenšeně příčetných je i podle tohoto ustanovení možné.195  

Soud může uložit ochranné opatření i pachateli, který před činem neužil návykovou látku, 

avšak mezi závislostí pachatele a spácháním trestného činu existuje příčinná souvislost. Častý bude 

případ, kdy se pachatel dopustí určitého trestného činu, většinou majetkové povahy, aby se tím 

zmocnil peněz na nákup určité návykové látky.196 V tomto případě soud uloží vedle ochranného 

léčení psychiatrického i ochranné léčení protialkoholní (příp. protitoxikomanické apod.). Uložení 

dvou a více druhů ochranného léčení není vyloučeno, je však třeba, aby ve znaleckém posudku 

nebo v odborném lékařském vyjádření bylo zaujato stanovisko, zda ochranná léčení lze vykonávat 

současně, příp. v jakém pořadí mají být vykonávána, není-li jejich současný výkon možný.197   

Ochranné léčení v případě trestného činu opilství bude většinou uloženo na základě § 99 

odst. 2 písm. a) nebo b) trestního zákoníku a soud ho může uložit i vedle trestu nebo při upuštění 

od potrestání. Podle § 99 odst. 6 trestního zákoníku ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje 

jeho účel, maximálně však dvě léta. Tuto dobu může soud i opakovaně prodloužit, nebude-li léčba 

                                                  
193  ŠÁMAL, Pavel, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav: Trestní zákon. Komentář. I. díl. Praha: C. H. Beck, 2004,  
   s. 621 – 622. 
194  Rt 15/73 (rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 28.9.1972 sp.zn. 1 Tz 52/72), ale i Rt 50/83 (rozhodnutí  
   Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21.9.1982 sp.zn. 11 Tz 20/82) - I když pachatel spáchal trestný čin v opilosti, nelze 
   mu uložit ochranné protialkoholické léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zákona, jestliže požívání alkoholu nemá 
    u něho ještě povahu chorobného návyku. 
195  JELÍNEK, Jiří: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 131. 
196  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: SEVT, 1995, s. 81. 
197  ŠÁMAL, Pavel, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav: Trestní zákon. Komentář. I. díl. Praha: C. H. Beck, 2004,  
    s. 622 – 623.  
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ukončena, nejdéle však opět vždy jen o dvě léta. Soud může ochranné léčení uložené pachateli, 

který zneužívá návykovou látku, ukončit, zjistí-li se v jeho průběhu, že účelu nelze dosáhnout.  

Pachateli trestného činu opilství lze uložit i ochranné opatření ve formě zabezpečovací 

detence. A to při splnění podmínek daných zákonem v § 100 trestního zákoníku, kdy nelze 

očekávat, že by případně uložené jen ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a 

možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.  Soud nejméně jednou 

za dvanáct měsíců a u mladistvých jednou za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další 

pokračování ještě trvají. 

V případě actio libera in cauca dolosa se žádná odlišnost nevyskytuje. 

V případě actio libera in causa culposa bude zpravidla navíc splněna přitěžující okolnost 

podle § 42 písm. e) trestního zákoníku, tedy porušení zvláštní povinnosti. 

 

 

8. Některé specifické otázky trestního řízení 
 

I v případě trestného činu opilství (a v případě použití actio libera in causa) je vina 

pachatele zjišťována a sankce ukládány v trestním řízení. O jeho specificích je pojednáno níže.  

 

8.1. Věcná příslušnost orgánů činných v trestním řízení, zkrácené přípravné řízení, 
odklony, dohoda o vině a trestu, trestní příkaz a procesní specifika další 

 

Pro určení věcné příslušnosti soudu a analogicky i státního zástupce198 a policejního orgánu 

jsou určijí ustanovení § 16 a 17 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

Podle § 16 trestního řádu koná řízení o trestném činu opilství okresní soud, neboť § 16 

trestního řádu stanoví, že řízení koná v prvním stupni okresní soud, nestanoví-li tento zákon něco 

jiného.     

 Ustanovení § 17 trestního řádu pak uvádí, že krajský soud koná v prvním stupni řízení o 

trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně 

pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest a dále toto ustanovení vyjmenovává trestné 

                                                  
198  Podle § 7 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právníchpředpisů, je státní  
    zastupitelství příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, pokud zvláštní právní  
    předpis nestanoví jinak.  



 
 

106 

 
 

činy, o kterých rozhoduje v prvním stupni rovněž krajský soud, i tehdy, je-li dolní hranice trestu 

odnětí svobody nižší. Trestný čin opilství v tomto výčtu nebyl uveden. Dolní hranice trestu je 

stanovena na tři roky, tudíž ho v prvním stupni projednával soud okresní.  

Změna v této oblasti se ovšem uskutečnila novelizací trestního řádu zákonem č. 459/2011 

Sb., kterým byl do ustanovení § 17 vložen odst. 2, podle kterého je krajský soud věcně příslušný k 

řízení v prvním stupni také o trestném činu opilství v případě, že čin jinak trestný, jehož se dopustil 

pachatel ve stavu nepříčetnosti, který si zaviněně přivodil, naplňuje znaky skutkové podstaty 

některého z trestných činů, u nichž je stanovena příslušnost krajského soudu podle odstavce 1.  

Od 01.01.2012 je tedy k řízení o trestném činu opilství za splnění podmínek § 17 odst. 1, 2 

trestního řádu příslušný krajský soud.  

Novela přitom dále do výčtu trestných činů, o kterých koná řízení krajský soud, zařadila i 

trestný čin zabití a trestný čin vraždy novorozence matkou. Důvody takové změny jsou u těchto 

trestných činů v podstatě stejné. Jde především o to, že při zahájení úkonů v trestním řízení není 

ještě zcela jasné, k jaké právní kvalifikaci řízení povede nebo v průběhu řízení může dojít 

k překvalifikování činu. V praxi je totiž typické, že skutek je původně právně kvalifikován tak, že 

je založena už věcná příslušnost krajského soudu, ale po objasnění okolností týkajících se 

příčetnosti pachatele je nutné jeho překvalifikováni na trestný čin opilství, jehož spodní hranice 

zákonné trestní sazby je ve výměře 3 let, a byla by tak podle předchozího znění § 17 trestního řádu 

dána příslušnost okresního soudu, a tudíž by muselo dojít k postoupení věci.  

Provedenou změnu v otázce příslušnosti lze považovat za přínosnou, neboť se tím předejde 

postupování těchto věcí mezi krajskými a okresními soudy, popř. již v přípravném řízení mezi 

místně příslušným krajským a okresním státním zastupitelstvím a obžalobu pak před soudem 

nemusí zastupovat státní zástupce, který ve věci nevykonával dozor nad zachováváním zákonnosti 

v přípravném řízení. 

Mimoto rozhodování o trestném činu opilství je také spjato s poměrně složitým, obtížným a 

komplikovaným dokazováním, takže jeho projednání ve výše specifikovaných případech trestné 

činnosti soudem vyššího stupně je jistě na místě.199  

Vzhledem k tomu, že trestný čin opilství, může být, jak již bylo výše zmíněno, v závislosti 

na „kvalitě“ kvazideliktu přečinem, zločinem a zvlášť závažným zločinem, je na tomto místě pro 

úplnost ještě rozvést, že povaha kvazideliktu bude určující i pro celou řadu dalších procesních 

institutů. Předně pro případnou možnost o něm konat zkrácené přípravné řízení (podle § 179a odst. 

                                                  
199  VICHEREK, Roman: Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012- I. část [online], epravo. cz, 2012.   
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1 trestního řádu jej lze konat o trestných činech, jejichž horní hranice trestu odnětí svobody 

nepřevyšuje pět let), byť v praxi bude v případě trestného činu opilství zkrácené přípravné řízení 

v podstatě nevyužitelné s ohledem na potřebu mít k posouzení (ne)příčetnosti pachatele ve věci 

podaný znalecký posudek z odvětví psychiatrie k vyšetření jeho duševního stavu. Povaha 

kvazideliktu přitom bude mít vliv i na možnost využití odklonů, tj. podmíněného zastavení 

trestního stíhání, podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, schválení narovnání, ale i 

dohody o vině a trestu (podle § 175a odst. 8 trestního řádu ji nelze sjednat v řízení o zvlášť 

závažném zločinu a v řízení proti uprchlému), jakož i odstoupení od trestního stíhání v případě 

mladistvého (podle § 70 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. u provinění, jejichž horní hranice 

nesnížená pro mladistvé nepřevyšuje tři léta). Nebude-li pak dána ve smyslu § 17 odst. 1, 2 

trestního řádu věcná příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně, bude povaha 

kvazideliktu mít vliv i na to, zda bude u okresního soudu jako soudu prvního stupně trestný čin 

opilství oprávněn projednávat samosoudce (nebude-li podle § 314a odst. 1 trestního řádu horní 

hranice trestní sazby trestu odnětí svobody převyšovat pět let), nebo senát, jakož i pro možnost 

rozhodnout trestním příkazem, kterým může rozhodnout pouze samosoudce okresního soudu (k 

tomu srov. § 314e trestního řádu).  

   

 8.2. Nutná obhajoba 
 

 Nutná obhajoba je další z procesních institutů, na který má dopad zvláštní povaha 

trestného činu opilství, neboť podle § 36 trestního řádu musí mít obviněný obhájce již 

v přípravném řízení tehdy, koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. V těchto případech musí mít obviněný obhájce od 

doby, kdy vznikl důvod nutné obhajoby. Takový důvod může existovat již v době zahájení 

trestního stíhání. Pokud pak budou v přípravném řízení provedeny takové úkony, které mají 

povahu úkonů neodkladných nebo neopakovatelných, a obviněný nemá v případech nutné 

obhajoby ustanoveného obhájce, bude se jednat o závažnou procesní vadu zakládající 

nepoužitelnost jejich prostřednictvím zajištěných důkazů. Jakož i případnou důvodnost dovolání 

podle § 265b odst. 1 písm. c) trestního řádu. 

 I v případě nutné obhajoby je však stále zachována možnost obviněného zvolit si obhájce 

sám, až tehdy pokud si ho nezvolí sám a nezvolí ho ani jeho zákonný zástupce, mohou ho zvolit 

další osoby uvedené v § 37 odst. 1 trestního řádu. Obviněný musí s volbou souhlasit, pokud se 

nejedná o osobu zbavenou nebo omezenou ve způsobilosti k právním úkonům nebo mladistvého, 
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kdy u těchto osob může být, podle § 37 odst. 1 trestního řádu a § 44 odst. 2 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže, tak učiněno i proti jejich vůli,200 a to v případě mladistvého, ale jen do doby, než 

dovršil 18 let.     

I v této oblasti pak byla učiněna novelizací trestního řádu zákonem č. 459/2011 Sb. 

podstatná změna, která umožňuje obviněnému vzdát se obhájce i v případech nutné obhajoby. 

Uvedenou novelou byl do trestního řádu vložen nový § 36b, který kromě jiného uvádí, že obviněný 

se může v případě nutné obhajoby dané důvodem podle § 36 odst. 3 a 36a odst. 2 písm. b) 

trestního řádu vzdát obhájce, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest. Jelikož je 

trestný čin opilství trestným činem, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice převyšuje pět let, bude mít obviněný možnost se obhájce v tomto případě za 

podmínek podle § 36b trestního řádu vzdát podle této novely vždy, pokud tedy nebude dán důvod 

nutné obhajoby z jiných zákonem stanovených důvodů, neboť za trestný čin opilství není možno 

uložit výjimečný trest podle § 54 trestního zákoníku. Z důvodu právní jistoty a vzhledem 

k závažnosti tohoto kroku se obviněný konkrétně může obhájce vzdát pouze výslovným písemným 

prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu, který vede řízení. Takové prohlášení musí být 

podle zákona učiněno za přítomnosti obhájce a po poradě s ním. Toto prohlášení může vzít 

obviněný kdykoliv zpět, ovšem aby nedocházelo ze strany obviněného ke zbytečným obstrukcím a 

byl zajištěn řádný průběh trestního řízení, znovu se již obviněný obhájce vzdát nemůže. 

Ustanovení § 39 odst. 3 trestního řádu pak řeší opětovné ustanovení obhájce obviněnému, který se 

už jednou vzdal, kdy má být obviněnému ustanoven stejný obhájce, který už je s případem 

obeznámen, přičemž tento postup se nepoužije, pouze pokud to již fakticky nebude možné, např. 

pokud už tento obhájce není činný jako advokát. Podle § 39 odst. 4 trestního řádu úkony 

provedené od doručení prohlášení o vzdání se obhájce do jeho zpětvzetí není třeba opakovat jen 

z důvodu, že obviněný neměl v této době obhájce.   

Důvodem této změny podle zákonodárce byla ta skutečnost, „Že není dán věcný důvod, 

aby bylo nezbytné v určitých případech nutit obviněného nebo odsouzeného, aby se proti své vůli 

nechal zastupovat obhájcem. Je-li obviněný nebo odsouzený dostatečně způsobilý hájit se sám, 

v efektivním uplatňování práva na obhajobu mu nebrání žádné faktické překážky, a nejedná-li se o 

případy, kdy je výkon obhajoby kvalifikovaným obhájcem odůvodněn závažností hrozící sankce 

(výjimečností trestu), bude napříště možné se obhájce vzdát.“201  Byť nikoli bezvýznamnou roli 

v tomto ohledu sehrál i stav veřejných financí. Zda tím případně nedošlo k nežádoucímu omezení 
                                                  

200  JELÍNEK, Jiří: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 236 – 237.   
201  Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb., změna zákona o trestním řízení soudním a některých dalších zákonů 



 
 

109 

 
 

práva na obhajobu, které je jedno ze základních procesních práv, se však teprve ukáže. Lze totiž 

jinak předpokládat, že obvinění se v případě nutné obhajoby svého ustanoveného nebo zvoleného 

obhájce, kterého musí mít, aby se ho mohli účinně vzdát, budou svého obhájce vzdávat jen 

ojediněle, zpravidla jen pokud se doznájí a budou tím sledovat pouze a jen to, aby nemuseli 

zvoleného obhájce platit nebo po jejich odsouzení státu nahradit odměnu a náhradu hotových 

výdajů zaplacených ustanovenému obhájci státem.         

 

8.3. Trestní stíhání se souhlasem poškozeného  
 

 Trestný čin opilství je uveden ve výčtu trestných činů v § 163 trestního řádu, což znamená, 

že se jedná o trestný čin, u něhož lze trestní stíhání zahájit a v již zahájeném trestním stíhání 

pokračovat pouze se souhlasem poškozeného, a to tehdy, pokud jinak vykazuje znaky skutkové 

podstaty některého z trestných činů v tomto ustanovení vyjmenovaných. Jedná se tedy o situaci, 

kdy kvazideliktem, který byl spáchán ve stavu zaviněné nepříčetnosti, je jeden z trestných činů 

vyjmenovaných v tomto ustanovení. Pokud by tedy byla osoba stíhána pro trestný čin opilství a 

kvazideliktem spáchaným ve stavu zaviněné nepříčetnosti by bylo např. ublížení na zdraví (§146 

trestního zákoníku), těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku) nebo 

neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku) nebo další trestné činy zde vyjmenované, bude 

muset orgán činný v trestním řízení postupovat podle tohoto ustanovení a vyžádat si souhlas zde 

specifikovaného poškozeného,202 přičemž je-li takových poškozených více, postačí souhlas i 

jednoho z nich. Souhlasu by nebylo třeba, pokud by byla naplněna některá z výjimek uvedených v 

ustanovení § 163a trestního řádu.203 

 

8.4. Otázka právní kvalifikace a totožnosti skutku 
 

Zvláštností trestného činu opilství je ta skutečnost, že oproti většině ostatních trestných 

činů není vymezen jen jednáním pachatele a následkem tohoto jednání, ale i stavem pachatele. 

Obdobné je to např. i v případě trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 

                                                  
202  Je-li poškozeným osoba, která by mělaprávo odepřít výpověď za podmínek dle § 100 odst. 2 tr.řádu, a v případě  
    trestní stíhání pro trestný čin opiství, jehož kvazideliktem by byl čin jinak trestný jako znásilnění podle § 185 odst.  
    1, 2 trestní zákoníku, i poškozený, který byl v době spáchání činu manželem, partnerem nebo druhem pachatele. 
203  Souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 tr.řádu není 
    třeba, pokud a) byla takovým činem způsobena smrt, b) poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu  
    nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost 
    k právním úkonům omezena, c) poškozeným je osoba mladší než čtrnáct let, d) z okolností je zřejmé, že souhlas  
    nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. 
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trestního zákoníku. Může se proto stát, že určitá událost je nejprve vymezena následkem, např. 

mrtvé tělo, a až následně způsobem, kterým k tomuto následku došlo, např. strangulační rýha po 

škrtidle, kdy až posléze je zjištěn pachatel tohoto činu, u kterého je navíc zjištěno, že byl v době 

spáchání činu pod vlivem návykových látek a z tohoto důvodu nepříčetný. Vzhledem k tomu, že 

orgány činné v trestním řízení, a to standardně policejní orgán, zahájí vzhledem k strangulační rýze 

na těle oběti prověřování, zda nebyl spáchán trestný čin nejspíše vraždy podle § 140 trestního 

zákoníku, budou muset nějakým způsobem na nepříčetnost pachatele reagovat. Nutné konkrétně 

bude provést změnu právní kvalifikace.  

Pro trestný čin opilství je vzhledem k uvedenému tedy zcela typické, že k jeho aplikaci 

dochází až na základě výsledků provedeného dokázování ve věci, která byla zprvu právně 

kvalifikována jinak, standardně ve smyslu kvazideliktu, který byl spáchán ve stavu až dodatečně 

prokázané zaviněné nepříčetnosti pachatele.  

Kdy tak, jak již bylo výše nastíněno v rámci výkladu problematiky spáchání více trestných 

činů ve vztahu k trestnému činu opilství, je vždy pro následnou právní kvalifikaci stěžejní zabývat 

se otázkou skutku a jeho totožnosti. 

Pojem skutek není v trestním řádu definován, je možné jej vymezit jako událost ve vnějším 

světě vyvolanou činem člověka.204 Podstatnými znaky skutku, které jsou určující pro zachování 

jeho totožnosti, jsou jednání a jeho následek.205 Přičemž pro zachování totožnosti skutku je 

postačující zachování byť jen jednoho prvku, tedy buď následku, nebo jednání.  

Jedním skutkem jsou všechny projevy vůle pachatele, které jsou příčinou následku 

významného pro trestní právo, pokud jsou zahrnuty zaviněním. Pojem skutek v sobě zahrnuje 

pouze okolnosti skutkové, nikoliv právní. Soud není vázán právní kvalifikací, kterou provedla 

obžaloba, může skutek posoudit z hlediska právního jinak, nic to poté na totožnosti skutku nemění, 

neboť zůstávají zachovány ony skutkové okolnosti, mění se pouze právní posouzení těchto 

okolností, jedná se však stále o tentýž skutek.206 Jak bylo zmíněno výše, souvisí posouzení skutku 

s určením možného souběhu trestných činů. Jedním skutkem může být naplněna skutková podstata 

jednoho nebo i více trestných činů (jednočinný souběh), pokud by šlo o spáchání více skutků, pak 

by se jednalo o souběh vícečinný. Pro vymezení skutku a určení, zda se jedná o skutek totožný, 

jsou základními atributy jednání a následek, a to vždy takové jednání, které je v příčinné 

                                                  
204  CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Linde Praha  
    a.s., 2004, s. 482. 
205  CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Linde Praha 
    a.s., 2004, s. 474. 
206  JELÍNEK, Jiří: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 536 – 538.   
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souvislosti s trestněprávním následkem. Změna určitých okolností, které nemají vliv na jednání či 

následek je irelevantní. Ke změně skutku nedojde, jestliže dojde ke změně okolností týkajících se 

např. času a místa spáchání trestného činu, formy zavinění (v tomto případě může dojít ke změně 

právní kvalifikace, nikoliv však ke změně skutku), rozsahu následku nebo způsobu provedení.207 

Nemusí jít ani o totožnost úplnou, podle judikatury postačí i totožnost částečná.   

Tento institut procesního práva, jehož obrazem v rovině hmotněprávní je posouzení 

souběhu trestných činů, je neopominutelný, neboť skutek určuje předmět trestního řízení a právě u 

trestného činu opilství soudy v mnoha případech řešily, zda dané jednání pachatele představuje 

jeden skutek, či zda bude jeho jednání posouzeno jako skutků více.    

Jak již bylo výše konstatováno, veškerá jednání spáchaná ve stavu nepříčetnosti je nutné 

považovat za jeden skutek.208 Přitom se však nejedná o pokračování. Trestní řád se, jak je patrné 

z jeho ustanovení § 12 odst. 12 a § 160 odst. 5, zabývá jen pokračováním v trestném činu. Může se 

však vyskytnout situace, kdy orgán činný v trestním řízení zjistí, že ve stavu nepříčetnosti pachatel 

nejen poškodil několik výloh, pro což již bylo postupem dle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájeno 

trestní stíhání, ale navíc i napadl kolemjdoucího, který se mu v tom pokoušel zabránit. V tomto 

případě by nastala malá komplikace, jestliže by tento „dílčí“ kvazidelikt nebyl šetřen od počátku. 

V přípravném řízení by mohlo být přípustné využití ustanovení § 160 odst. 5 trestního řádu per 

analogiam a rozhodnout o rozšíření trestního stíhání, aniž by se jednalo o další skutek, a to ani ve 

významu § 12 odst. 12 trestního řádu. Postup podle § 160 odst. 6 trestního řádu by zde s největší 

pravděpodobností nepostačoval (zatímco v případě pokračování se s ním podle nejnovější 

judikatury lze jako s přípustným v praxi setkat např. u drogové trestné činnosti, ale i v případech 

např. trestného činu kuplířství či šíření pornografie, když vyjde najevo větší počet dílčích útoků až 

v průběhu vyšetřování). Přísně vzato by bylo dokonce na místě původní „neúplné“ usnesení o 

zahájení trestního stíhání zrušit jako nezákonné, ať již ke stížnosti ve spojení s § 149 odst. 1 písm. 

b) trestního řádu nebo v rámci dozoru státního zástupce podle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu. 

Důvodem pro zrušení usnesení by zde byla ta skutečnost, že v usnesení nebyl popsán skutek, 

kterého se měl pachatel dopustit, v celém jeho rozsahu, jak požaduje § 160 odst. 1 trestního řádu, 

ale pouze část skutku, když všechny útoky spáchané v zaviněné nepříčetnosti se považují za jeden 

skutek, když vymezení skutku podle § 12 odst. 12 trestního řádu je použitelné pouze pro 

                                                  
207  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 540 – 541.   
208  K tomu srov. rozhodnutí Okresního soudu Praha – západ ze dne 13.5.1993 sp.zn 1 T 62/1993 - Jestliže se pachatel 
    v témže stavu nepříčetnosti dopustí více útoků, které jinak mají znaky trestných činů, a to i různých skutkových  
    podstat, je nutno takové útoky posuzovat z hlediska znaků trestného činu opilství jako jedno souvislé jednání 
    - jeden skutek. 
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pokračující trestný čin, což není tento případ. Z trestního řádu totiž vyplývá, že nelze stíhat něco 

jiného než skutek, což by zde nebylo splněno. Přesto ve smyslu zásady ekonomie trestního řízení  

(§ 2 odst. 4 trestního řádu), jakož i proto, že případné rozšíření usnesení o zahájení trestního stíhání 

neznamená významný (pokud nějaký) zásah do práv obviněného, bude nejvhodnější postup podle 

§ 160 odst. 5 trestního řádu. Takový postup je možný připustit i proto, že usnesení o zahájení 

trestního stíhání nebylo nezákonné již od počátku, ale stalo se jím až poté, co vyšel na světlo další 

v zaviněné nepříčetnosti spáchaný útok. 

Zajímavě by se situace mohla vyvíjet, jestliže by se napadení kolemjdoucího zjistilo až 

před soudem. Zatímco v přípravném řízení by bylo možné použít výše zmíněný postup podle § 160 

odst. 5 trestního řádu, pro řízení před soudem je důležitá zásada, že soud rozhoduje jen o skutku, 

který je uveden v žalobním návrhu (§ 220 odst. 1 trestního řádu). Je otázkou, zda lze v tomto 

případě připustit zachování totožnosti skutku jen tím, že pachatel byl nepříčetný. Jestliže ne, 

jednalo by se o odlišný skutek a soud by s největší pravděpodobností měl vrátit věc státnímu 

zástupci k došetření podle § 221 odst. 1 trestního řádu, pokud by to shledal účelné a sám by 

z hlediska procesní ekonomie jen „nedoupřesnil“ skutek, když jeho totožnost by tím zůstala 

zachována. 

Ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání, popř. v rámci záznamu o sdělení podezření 

(§ 179b odst. 3 trestního řádu), je totiž jinak nutné přesně vymezit určitý skutek a pouze pro tento 

skutek je pak možné vést celé trestní stíhání, kdy ten je i obsahem obžaloby podané státním 

zástupcem a soud je jím v souladu se zásadou obžalovací vázán podle § 220 odst. 1 trestního řádu, 

podle kterého soud může rozhodovat pouze o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.  

Žalobní návrh obžaloby je podle § 177 písm. c) trestního řádu jedním z bodů obžaloby a 

musí v něm být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán, a to s uvedením místa, času a 

způsobu jeho spáchání, popřípadě i jiných okolností tak, aby nemohl být zaměněn se skutkem 

jiným. V žalobním návrhu musí být též uvedeno, jaký trestný čin obžaloba v daném skutku 

spatřuje. Rozhodnutí soudu se pak musí týkat téhož obviněného a téhož skutku, který je uveden 

v obžalobě, popř. v návrhu na potrestání (podle § 179d odst. 1 trestního řádu návrh na potrestání 

obsahuje stejné náležitosti jako obžaloba s výjimkou odůvodnění).  

Pojem skutku přitom není v trestním zákoníku nikde vymezen, obsah tohoto pojmu je 

konkretizován především teorií a aplikační praxí. 
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8.5. Dokazování  

 
Orgány činné v trestním řízení musí zjistit skutečnosti uvedené v § 89 odst. 1 trestního 

řádu, zejména zda byl porušen společensky významný chráněný zájem, kdo jej porušil, jakým 

způsobem jej porušil a jaký byl psychický vztah osoby k tomuto porušení. 

Konkrétně musí být zejména zjištěno, zda byl spáchán čin jinak trestný, který jinak bude do 

zjištění pachatele prověřován jako příslušný trestný čin, zda jej spáchala konkrétní osoba, zda se 

tato osoba nacházela v době spáchání tohoto činu ve stavu nepříčetnosti, zda před spácháním činu 

jinak trestného požila návykovou látku v takovém množství, že to mělo za následek vznik stavu 

nepříčetnosti a zda se tak (požití návykové látky, vznik jiné skutečnosti vyvolávající nepříčetnost a 

nakonec i sám stav nepříčetnosti) stalo zaviněně. 

Trestný čin opilství je spojen s velice složitým dokazováním, což vyplývá především 

z nutnosti zkoumat duševní stav pachatele, subjektivní stránku trestného činu a jiné okolnosti činu, 

které jsou zde obzvlášť důležité pro posouzení stavu pachatele a pro posouzení jeho jednání.  

Základním předmětem dokazování bude u trestného činu opilství zjištění nepříčetnosti 

pachatele v době činu.  

Trestní řád dává orgánům činným v trestním řízení široké možnosti, jak skutečnosti 

uvedené v předchozích odstavcích zjistit (§ 89 odst. 2 trestního řádu). Kromě požadavku 

zákonnosti (§ 89 odst. 3 trestního řádu) můžeme vysledovat jen dvě omezení. Ustanovení § 105 

odst. 1 trestního řádu uvádí, že v případě skutečností, pro jejichž objasnění je třeba odborných 

znalostí, si orgán činný v trestním řízení vyžádá odborné vyjádření nebo přibere znalce, ve zvláště 

důležitých otázkách dva znalce nebo za určitých podmínek i státní orgán, vědecký ústav, vysokou 

školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost, kdy podle § 110 trestního řádu jsou tyto 

instituce souhrnně označeny jako ústav. Zajímavé je, že zatímco trestní řád vytváří posloupnost v 

pořadí, co by měl orgán činný v trestním řízení využít, a to v pořadí odborné vyjádření - posudek 

znalce - posudek dvou znalců - posudek ústavu, tak zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších právních předpisů, předpokládá v § 21 odst. 1 přednostní 

využívání ústavů. 

Jelikož je otázka posouzení duševního stavu pachatele v době jednání naprosto základní 

pro posouzení, zda se jedná o trestný čin opilství, je na místě, a v praxi tomu tak i vždy skutečně 

je, pro složitost dané otázky požadovat vypracování znaleckého posudku.  
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Není totiž možné náležitě a spolehlivě zjišťovat duševní stav pachatele, jsou-li pochybnosti 

o jeho příčetnosti, jen na základě lékařského potvrzení nebo odborného vyjádření, ale je nutno 

vždy přibrat znalce z oboru psychiatrie.209 Tedy vyslovit existenci duševní poruchy nemůže nikdo 

jiný než psychiatr, tudíž ani znalec psycholog.210 

Vyšetření duševního stavu obviněného je blíže rozvedeno v § 116 odst. 1 trestního řádu. Po 

novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. postačí k vyšetření duševního stavu 

dospělého pachatele přibrání jen jednoho znalce, zatímco předchozí právní úprava vyžadovala 

obligatorní přibrání dvou znalců z odvětví psychiatrie. Vyšetření duševního stavu dvěma znalci,  

a to po novelizaci jedním z odvětví dětské psychiatrie a druhým z odvětví dětské psychologie, je 

stanoveno jen pro mladistvého podle § 58 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže, ve znění pozdějších právních předpisů.  

Přibrání dvou znalců je však jinak nutné podle § 105 odst. 4 trestního řádu pro objasnění 

skutečnosti zvláště důležité, což by v komplikovaném případě mohlo být odůvodněno i pro účely 

vyšetření duševního stavu obviněného. 

Ustanovení § 116 odst. 2 trestního řádu pak umožňuje, nelze-li vyšetřit duševní stav 

obviněného jinak, aby soud nařídil za účelem vyšetření duševního stavu obviněného jeho 

pozorování ve zdravotnickém zařízení nebo ve zvláštním oddělení nápravného zařízení, jestliže se 

pachatel nachází ve vazbě, a to na dobu nejvýše 2 měsíců, kterou lze nejvýše o 1 měsíc prodloužit.  

 Jak je zdůrazňováno v judikatuře soudů, jedná se u otázky příčetnosti o otázku právní. 

Znalci tedy nepřísluší vyřešit otázku příčetnosti, nýbrž má pouze povinnost objasnit věc z hlediska 

odborných znalostí, které náležejí do oboru jeho působnosti. Určení, zda jde v daném případě o 

nepříčetnost či nikoliv, je úkolem orgánů činných v trestním řízení. A to vždy v daném konkrétním 

případě objasňovaného trestného činu, nikoliv obecně.211 Tedy podkladem pro vyslovení 

nepříčetnosti může být jen posudek znalce vypracovaný v konkrétní objasňované věci. Naopak 

                                                  
209  Rt 24/76 – rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 22.8.1975 sp.zn. 5 Tz 72/75 – Pokud jsou na základě 
    výsledků dokazování pochybnosti o příčetnosti pachatele, není možné zjišťovat jeho duševní stav na základě 
    lékařského potvrzení anebo odborného vyjádření, ale vždy je třeba přibrat dva znalce z odboru psychiatrie (podle  
    tehdy platného znění § 116 odst. 1 tr.ř. bylo třeba přibrat dva znalce z oboru psychiatrie). 
210  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
    a státních zástupců, 1995, s. 53. 
211  Rt 17/79 – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7.6.1978 sp.zn. 11 Tz 21/78 - Otázka nepříčetnosti je otázka 
    právní; její posouzení náleží orgánům činným v trestním řízení na základě skutečností vyplývajících 
    z provedených důkazů. Povaha této otázky vyžaduje, aby její posouzení bylo založeno na odborných znalostech 
    z oboru psychiatrie. Znalecký důkaz z tohoto oboru je však jen jedním z podkladů pro vytvoření soudcovského  
    přesvědčení o otázce příčetnosti a musí být hodnocen v souvislosti se všemi ostatními zjištěnými skutečnostmi  
    z tohoto hlediska relevantními. Soud nezjišťuje příčetnost pachatele jako takovou, ale vždy jen příčetnost ve  
    vztahu k určitému činu.  
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nelze bez provedení nového vyšetření duševního stavu obviněného využít jen posudky z 

předchozích řízení, ze kterých by vyplývalo, že u pachatele byla tehdy zcela vymizelá ovládací 

nebo rozpoznávací schopnost.212 

Úkolem znalce z odvětví psychiatrie přibraného k vyšetření duševního stavu obviněného je 

tedy se vyjádřit ve znaleckém posudku k tomu, jaký konkrétní vliv měl alkohol nebo jiná zjištěná 

psychoaktivní látka na pachatele, zda tím byla vyvolána určitá duševní porucha, která měla vliv na 

rozpoznávací či ovládací schopnosti pachatele v době činu. Soud znaleckým posudkem zjišťuje, 

zda u pachatele v době činu určité látky mohly vyvolat duševní poruchu, která by způsobovala 

nepříčetnost a jaký vliv na danou osobu mohla mít.  

Pro vypracování znaleckého posudku znalec potřebuje spisový materiál a zdravotnickou 

dokumentaci posuzované osoby, pokud existuje. Znalec za využití svých odborných znalostí a 

odborných metod poznání provede odborné vyšetření, ze kterého zjistí přítomnost, či nepřítomnost 

určité duševní poruchy, kterou přesně pojmenuje a vyjádří její účinky na posuzovanou osobu 

v době spáchání činu. Závěry vyslovené v posudku by měly mít povahu kategorického posouzení, 

nestačí úsudek pravděpodobný.213 Tento posudek poté slouží soudu jako jeden z hlavních podkladů 

pro rozhodnutí o nepříčetnosti.214 Znalecký posudek však není důkazem jediným, soud hodnotí 

všechny důkazy získané v průběhu trestního řízení.215 Tedy orgány činné v trestním řízení jsou 

oprávněny mít o věrohodnosti znaleckého posudku pochybnosti a způsobem stanoveným v 

trestním řádu (§ 109) je odstranit. 

Přitom podkladem pro vyšetření duševního stavu obviněného může být potřeba i jiných 

odborně objasněných okolností, např. je nutné předem provést objektivní zjištění výšky hladiny 

alkoholu v krvi, což spadá do oboru soudního lékařství, kdy teprve na základě tohoto a případných 

                                                  
212  Rt 11/82 – rozhodnutí  Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22.4.1981 sp.zn. 1 Tz 15/81 - Znalecký posudek o duševním 
    stavu obviněného podaný v předchozí trestní věci téhož obviněného nemůže být znaleckým posudkem v další 
    trestní  věci, v níž je vedeno nové trestní stíhání. Schopnost obviněného rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro 
    společnost a ovládat je se musí posuzovat vždy z hlediska konkrétního trestného činu. Postup podle § 105 a § 116 
   tr. ř. nelze nahradit tím, že znalci, kteří podali znalecký posudek v předchozí trestní věci téhož obviněného, podají  
   doplněk k svému předchozímu znaleckému posudku. 
213  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
    a státních zástupců, 1995, s. 56. 
214  PAVLOVSKÝ, Pavel: Soudní psychiatrie pro právníky. 1. vydání, Praha: Karolinum, 1998, s. 7, 26. 
215  Rt 59/68 – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.5.1968 sp.zn. 4 Tz 28/68 - Samo doporučení znalců 
    lékařů, zda  je či není vhodné uložit obviněnému ochranné léčení (§ 72 odst. 1, 2 písm. a) tr.zákona), není  
    dostatečným podkladem pro rozhodnutí soudu o této otázce. Takové rozhodnutí může soud učinit až na základě 
    zhodnocení všech v úvahu přicházejících důkazů, zejména po zhodnocení celého znaleckého důkazu, provedeného 
    vyšetřením duševního stavu obviněného. 
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dalších zjištění je možno objasňovat okolnosti významné pro posouzení příčetnosti obviněného 

znaleckým posudkem k duševnímu stavu pachatele.216  

Vzhledem k úzké souvislosti s danou problematikou je na místě ve stručnosti vyložit 

problematiku zjišťování přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, která je v našem právním 

řádu regulována prostřednictvím § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění 

pozdějších právních předpisů. Kdy podle § 16 odst. 4 tohoto zákona jsou prováděny dva druhy 

vyšetření na přítomnost alkoholu, a to vyšetření orientační a vyšetření lékařské.  

Orientační vyšetření se provádí dechovým analyzátorem nebo pomocí detekční trubičky, 

ale samo o sobě však nedokazuje, že vyšetřovaná osoba požila alkoholický nápoj. Jeho výsledek je 

ve smyslu jeho názvu pouze orientační, a tudíž pro právní účely v současné době nepoužitelný jako 

bez pochybností správný, byť v praxi je jejich chybovost vzhledem ke stále pokračujícímu 

vědeckotechnickému rozvoji minimální. Nicméně nelze vyloučit, že může být ovlivněn i jinými 

faktory (např. v praxi se vyskytující případy přítomnosti určitých látek ve vydechovaném vzduchu 

nebo v ústní dutině) a tím může být částečně zkreslený.  

Lékařské vyšetření je dále blíže regulováno prostřednictvím Metodického pokynu pro 

postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi.217 Odběr krevního vzorku je 

oprávněn provést lékař, který zároveň pro účely právní provede i celkové vyšetření zaměřené na 

zjištění známek účinku alkoholu. O takovém vyšetření potom lékař provede záznam do „Protokolu 

o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem“, který musí být vyplněn přesně a musí v něm být 

zaznamenán i okamžik odběru krve, bez tohoto údaje je vyšetření bezcenné. Tento protokol je pak 

poskytován orgánům činným v trestním řízení k založení do spisu. Vyšetření krevního vzorku i na 

přítomnost dalších psychoaktivních látek pak pro účely právní provádějí specializované 

toxikologické laboratoře (laboratoře Ústavu soudního lékařství). Vzorek krve je pak v příslušné 

laboratoři vyšetřen dvěma na sobě nezávislými laboratorními metodami. Jednou z metod je vždy 

metoda plynové chromatografie, která je metodou specifickou a zcela objektivně a přesně 

stanovuje výši hladiny etylalkoholu v krvi, druhou metodou může být metoda jiná, nespecifická, 

ovšem přesná (např. Widmarkova, enzymatická apod.). Jestliže bude ve vzorku krve nalezena i 

jiná látka než etylalkohol, oznámí se takový výsledek žadateli, ten potom rozhodne o dalším 

                                                  
216  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (1. část), Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 58.  
217  K těmto zásadám patří nutnost odebrat krev co nejdříve, provést odběr z loketní žíly, jednorázovými pomůckami, 
     dezinfikovat kůži prostředkem, který neobsahuje alkohol, odběr provést do suché a čisté zkumavky, zkumavku 
    neprodyšně uzavřít a označit.  
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postupu. Pozitivní výsledek, který prokazuje přítomnost etylalkoholu v krvi, je výsledek od 0,21 

g/kg (promile) alkoholu. Jelikož v praxi není často možné provést taková vyšetření na alkohol u 

pachatele trestného činu, neboť je dopaden až v delším časovém úseku po činu, vypočítává se pak 

hladina alkoholu v krvi pomocí dvou metod. Jedná se o metodu zpětného propočtu hladiny 

alkoholu a bilančního výpočtu hladiny alkoholu, které se provádějí právě formou znaleckých 

posudků, které zpracovávají zpravidla znalci z odvětví soudního lékařství. Metoda zpětného 

propočtu vychází z faktu, že každou hodinu poklesne hladina alkoholu v krvi minimálně o 0,12 

g/kg a maximálně o 0,20 g/kg. Při tomto výpočtu je však nutné vědět, v jaké fázi alkoholového 

opojení se osoba nachází, je nutné znát tedy určitý časový okamžik, ve kterém osoba začala 

konzumovat alkohol apod. Tato metoda tedy také není vhodná pro zjišťování množství alkoholu 

v časovém okamžiku vzdáleném od doby spáchání činu. Bilanční výpočet hladiny alkoholu je pak 

možné provést kdykoliv po činu, pokud jsou známy určité, pro výpočet nezbytné skutečnosti. 

Vychází se z tělesné hmotnosti vyšetřované osoby, druhu a množství požitých alkoholických 

nápojů, časového rozmezí jejich konzumace a druhu a množství požité potravy v souvislosti 

s pitím alkoholických nápojů. Zjistit tyto skutečnosti je pak předmětem dokazování, často to může 

být ovšem velice složité a nepřesné. Soud musí v tomto případě vycházet i z jiných skutečností.218 

V rámci dokazování se ale může vyskytnout i celá řada problémů dalších.  

Může nastat situace, kdy pachatel odmítne odběr krve. Ustanovení § 114 odst. 2 trestního 

řádu tuto povinnost pachateli ukládá za podmínek, že tento odběr není spojen s nebezpečím pro 

zdraví pachatele. Překonat jeho odpor k odběru krve je v tomto případě zákonem výslovně 

vyloučeno (§ 114 odst. 4 trestního řádu). Trestní řád však i nadále nestanovil, jakým způsobem 

může být tato povinnost vynucena, a to kromě možnosti uložit pořádkovou pokutu. Proto se může 

stát, že znalec z oboru psychiatrie nebude mít objektivní podklad pro vyslovení ztráty ovládací 

nebo rozpoznávací složky. Proto by znalec nejspíše musel vycházet z jiných skutečností, např. z 

výpovědí pachatele a svědků o množství požité nebo jinak aplikované látky a o reakci pachatele po 

jejim užití. Nicméně o správnosti takového znaleckého posudku bude možné mít pochybnosti a 

pak nelze vyloučit, že ve smyslu zásady in dubio pro reo bude na místě uvažovat o nepříčetnosti 

pachatele a nikoli konstatovat, že pachatel byl ještě příčetný, byť případně zmenšeně.219 

                                                  
218  KVAPILOVÁ, Helena, DOGOŠI, Michal: Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozš. vydání, Plzeň: 
    Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 181 – 201.  
219  K tomu srov. Rt 46/94 - rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18.2.1994 sp.zn. 2 To 37/93, podle kterého 
    nezbytným předpokladem pro posouzení otázky, zda pachatel trestného činu jednal za podmínek ustanovení  
    § 201a tr. zákona o trestném činu opilství, je objektivní zjištění výšky hladiny alkoholu v jeho krvi, které spadá do  
    oboru soudního lékařství. Teprve na základě tohoto, popř. i dalších potřebných zjištění, je možno objasňovat 
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U trestného činu opilství je také možný případ, kdy si pachatel na svůj čin nepamatuje. 

Maximálně si často i nepřesně jen vzpomíná, že užil návykovou látku, ale to je vše. Jak bylo 

uvedeno už výše, pachatel může i ve stavu nepříčetnosti zaujímat k okolí určitý postoj. Z tohoto 

postoje je možné určit povahu činu jinak trestného. Jestliže to nebude možné, je nutno rozhodnout 

dle zásady in dubio pro reo tak, že byl spáchán čin jinak trestný méně závažného charakteru. 

 

9. Přehled vybraných zahraničních právních úprav   
 

Za nikoli nevýznamné i z hlediska dále učiněných úvah de lege ferenda lze pak považovat 

rovněž rozvedení z dostupných materiálů vyplývajících poznatků o zahraničních úpravách 

postihování činů spáchaných v zaviněné nepříčetnosti. Poznání jiných právních řádů totiž 

poskytuje informace o jejich struktuře a fungování a může tak být významným pramenem pro 

případné změny do budoucnosti v zájmu zlepšování našeho právního řádu, a to i v případě jednání 

v zaviněné nepříčetnosti.  

 

9.1. Slovensko 
 

Vzhledem ke společné minulosti byla do slovenského právního řádu po zániku ČSFR ke 

dni 01.01.1993 recipována právní úprava „Rauschdeliktu“ a actio libera in causa dolosa přijata 

zákonem č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon z roku 1961. Actio libera in 

causa culposa zde tedy nebyla výslovně upravena, což mohlo přinést jisté výše již rozvedené 

problémy.  

Obdobně jako v České republice, i na Slovensku byly činěny kroky k rekodifikaci trestního 

práva. Kdy rekodifikační proces byl pak završen přijetím nového trestního zákoníku Národní radou 

Slovenské rady, který byl vyhlášen pod č. 300/2005 Sb.z. a nabyl účinnosti dne 1.1.2006. Jeho 

součástí je ve smyslu přečinu nebo zločinu trestný čin „Opilstvo“, a to v jeho ustanovení  

§ 363, které dopadá jen na případy uvedení se do stavu nepříčetnosti v důsledku aplikace nebo 

požití návykové látky, nikoli i jinak.  

Konkrétně jeho první odstavec zní: „Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky, byť i z 

nedbalosti, přivede do stavu nepříčetnosti, ve kterém se dopustí jednání, které má jinak znaky 

                                                                                                                                                                   
    okolnosti významné pro posouzení příčetnosti obviněného znaleckým posudkem z oboru psychiatrie o duševním 
    stavu pachatele. 
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trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři roky až osm let; pokud se však dopustí 

jednání, které má jinak znaky trestného činu, na která zákon stanoví mírnější trest, bude potrestán 

tímto mírnějším trestem.“  

V odstavci druhém je pak stanoveno: „Ustanovení odstavce 1 a ani § 23 se nepoužije, 

pokud se pachatel přivede do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin.“  

Ustanovení § 23 nadepsané „Nepříčetnost“ pak zní: „Kdo pro duševní poruchu v době 

spáchání činu jinak trestného nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat svoje jednání, 

není za tento čin trestně odpovědný, pokud tento zákon nestanoví jinak.“   

Systematicky je trestný čin opilství řazen do Hlavy deváté zvláštní části, která má název 

„Trestné činy proti jiným právům a svobodám“ a obsahově je víceméně totožná s předchozí hlavou 

nazvanou Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. 

 

9.2. Švýcarsko 
 

I ve švýcarském trestním zákoně z roku 1937 se setkáme s koncepcí „Rauschdeliktu“. Jeho 

paragraf 263 odstavec první stanoví: „Kdo je v důsledku zaviněné opilosti nebo omámení 

nepříčetný a v tomto stavu spáchá čin označený jako zločin nebo přečin, bude potrestán vězením 

až na šest měsíců nebo pokutou.“ 

Druhý odstavec dodává: „V případě, kdy je jediným trestem za takový čin vězení, je možné 

i zde uložit jen tento trest.“  Nejvýše však v trvání tří let. 

Z tohoto je patrné, že švýcarský zákon se přiklonil k první možnosti, jak formulovat 

„Rauschdelikt“, tedy jako dvě jednání.  

Je třeba si všimnout velmi nízkého trestu, který nasvědčuje tomu, že zákonodárce 

respektuje odlišnost zaviněné nepříčetnosti, ale nepouští ze zřetele, že jde stále o nepříčetnost. 

Pro tento trestný čin přitom zvolil zákonodárce v překladu název „Spáchání trestného činu 

v zaviněné nepříčetnosti“, laicky dokonce „ve vlastním šílenství“ (v originále „Verübung einer Tat 

in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit“) a systematicky jej zařadil do dvanáctého oddílu 

druhé knihy trestního zákona, který se nazývá „Zločiny a přečiny proti veřejnému pořádku“, a to 

společně s takovými trestnými činy jako vyhrožování skupině obyvatel, podněcování k trestnému 

činu, zločinným spolčováním se nebo rušením klidu mrtvých. 
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9.3. Německo 
 

I německý trestní zákon (StGB) z roku 1871 se od roku 1933 v § 323a  přiklání ke 

koncepci „Rauschdeliktu“.  

V německém pojetí se tento trestný čin nazývá v českém překladu „Plné opojení“ 

(„Vollrausch“) a je řazen mezi „Trestné činy obecně nebezpečné – Gemeingefährliche 

Straftaten,“220 a to společně s činy jako žhářství, vyvolání exploze, opilost v dopravě nebo 

poškození veřejného zařízení nebo provozu. „Německý trestní zákon přitom rozděluje stejně jako 

současná česká právní úprava trestné delikty na zločiny a přečiny a vychází z formálního pojetí 

trestného činu.  

O skutkové podstatě „Plného opojení“, které je vždy přečinem, je v StGB pak v rámci  

§ 323a konkrétně pojednáváno ve třech odstavcích, jejichž obsah lze přeložit následovně: (1) „Kdo 

se úmyslně nebo z nedbalosti požitím alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků 

uvede do stavu opojení, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 5 let nebo peněžitým trestem, 

jestliže v tomto stavu spáchá protiprávní čin a za něj nebude moci býti potrestán, protože 

v důsledku opojení byl nepříčetný nebo protože se toto nedá vyloučit“. (2) „Trest nesmí být 

přísnější než trest, který hrozí v případě činu spáchaného v opojení“. (3) „Čin se stíhá jen na návrh, 

se zmocněním nebo na žádost o potrestání, jestliže je čin spáchaný v opojení stíhatelný jen na 

návrh, se zmocněním nebo na žádost o potrestání“.221  

Pachateli je tedy možné uložit trest odnětí svobody až na pět let nebo pokutu. Trest nemůže 

být ale vyšší než trest, který by bylo možné uložit za protiprávní čin, který byl v opojení spáchán 

(§ 323a odst. 2). 

Odstavec třetí je obdobný § 163a trestního řádu. Stanoví, že „Rauschdelikt“ je možné stíhat 

jen na návrh, jestliže je možné stíhat jen na návrh protiprávní čin spáchaný v opojení. Pojem 

protiprávní čin je nejspíše nutné vykládat jako čin jinak trestný. 

Oproti švýcarskému pojetí jsou však patrné určité odlišnosti. 

První z nich je to, že zákonodárce výslovně zdůrazňuje obě podoby zavinění při přivedení 

se do stavu nepříčetnosti, a to úmysl a nedbalost.  

Jako prostředek, kterým je možné uvést se do stavu opojení, jsou uvedeny alkoholický 

nápoj nebo jiná opojná látka.  

                                                  
220  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. Bulletin advokacie, 2005, č. 3, s. 28. 
221  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. Bulletin advokacie, 2005, č. 3, s. 28 (tamní poznámka pod čarou). 
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Zajímavá je také skutečnost, že zákonodárce odlišuje stav opojení v rámci § 323a a stav 

nepříčetnosti ve smyslu § 20 německého trestního zákona.  

Jako významná se jeví i odlišnost koncepční. Kdy na rozdíl od švýcarského pojetí je  

„Rauschdelikt“ v německém prostředí koncipován jako jednání, tj. přivedení se do stavu 

nepříčetnosti, a jeho následek, tj. spáchání činu jinak trestného. K tomuto závěru opravňuje 

formulace „kdo se .... přivede do stavu opojení, bude potrestán trestem....., spáchá -li protiprávní 

jednání, ......“.  

V českém i německém trestním zákoně jsou ale jinak zakotvena i stejná ustanovení, podle 

kterých nesmí být trest za trestný čin opilství nebo za plné opojení přísnější, než ten který hrozí za 

čin jinak trestný. Další shodu nalezneme v názorech německé a české trestní nauky, které řadí 

trestný čin plného opojení a trestný čin opilství do skupiny vlastnoručních a abstraktních 

ohrožovacích deliktů.222  

Stejně jako česká právní úprava i úprava německá vyžaduje pro trestný čin plného opojení 

uvedení se do stavu odpovídajícímu plné nepříčetnosti, nebo do stavu, kdy nelze vyloučit 

nepříčetnost. Zmenšená příčetnost pro tento trestný čin nestačí.  

Německá právní úprava institutu nepříčetnosti je zakotvena v § 20 německého trestního 

zákona a je v podstatě stejná jako v našem právním řádu, i když nepoužívá rozlišení kritérií 

nepříčetnosti na kritéria biologická a psychologická a zabývá se spíše pojmem duševní porucha, 

kam řadí duševní choroby, chorobné duševní stavy a krátkodobé duševní poruchy, a řeší jejich 

účinky na určitou konkrétní osobu. Tyto duševní poruchy pak mohou být, za splnění podmínky 

vyloučení buď schopnosti rozpoznávací nebo ovládací nebo obou, důvodem nepříčetnosti, pokud 

existovaly v době činu.223 Tento nepatrný teoretický rozdíl však na posouzení a označení pachatele 

za nepříčetného nemá významnější vliv. Německá právní úprava tak stanovuje na posouzení 

nepříčetnosti pachatele v podstatě stejné požadavky.  Nepříčetnost je v německé právní úpravě 

konstruována jako stav, kdy je vyloučena způsobilost k vině nebo případ, kdy tuto nezpůsobilost 

není možné vyloučit. Oproti české úpravě je tedy výslovně zakotvena zásada in dubio pro reo. 

Kladem německé právní úpravy je zakotvení institutu zmenšené příčetnosti do § 21 

německého trestního zákona, který umožňuje snížení trestu i zmenšeně příčetnému pachateli. Kdy 

podle německého trestního zákona může být zmenšeně příčetnému pachateli fakultativně trest 

zmírněn, i když si způsobil zmenšenou příčetnost sám užitím návykových látek. Znění tohoto 

                                                  
222  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. Bulletin advokacie, 2005, č. 3, s. 28. 
223  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie: Nepříčetný pachatel. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců  
      a státních zástupců, 1995, s. 24. 
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ustanovení tedy v podstatě odpovídá našemu ustanovení § 40 odst. 1 trestního zákoníku, ale podle 

našeho právního řádu, nejedná-li se o pachatele mladistvého224, lze k takovému snížení trestu 

přistoupit pouze u pachatelů zmenšeně příčetných, kteří si takový stav nezpůsobili zaviněně 

požitím alkoholu nebo jiné návykové látky.225 Lze tedy v tomto ohledu označit německý trestní 

zákon za benevolentnější oproti českému. 

Na rozdíl od naší právní úpravy pak německý trestní zákon neupravuje v ustanovení § 323a 

a ani v obecné části instituty actio libera in causa culposa a dolosa. V Německu se těmito instituty 

zabývá pouze trestněprávní teorie, ovšem německou praxí jsou uznávány a aplikovány. V tomto 

ohledu tak lze považovat českou právní úpravu za z hlediska právní jistoty v oblasti trestního práva 

dokonalejší a určitější ve smyslu zásady nullum crimen sine lege certa.   

 
9.4. Rakousko 

 
Rakousko je dalším zástupcem koncepce „Rauschdeliktu“. Ten je upraven v § 287 trestního 

zákona z roku 1974 (Strafgesetzbuch  - zákon č. 60/1974 BGBl.) 

Pro nutnost zavinění při přivedení se do stavu nepříčetnosti použil zákonodárce formulaci 

„byť i z nedbalosti“. Prostředkem pro uvedení se do stavu nepříčetnosti je alkohol nebo jiný 

opojný prostředek. 

V rakouském pojetí má tento trestný čin podobu zaviněné nepříčetnosti jako jednání a činu 

jinak trestného jako následku, když je použita formulace „čin, který by byl mimo tento stav - 

opojení - považován za zločin nebo přečin“. To lze dovodit z formulace „kdo se ... přivede do 

opojení vylučujícího trestněprávní způsobilost, bude, spáchá-li ......, potrestán ......“  

Tak jako v případě německé právní úpravy se zde nejedná o trestní odpovědnost pouze za 

stav zaviněné nepříčetnosti s tím, že spáchání činu jinak trestného je pouze okolností, bez níž není 

možné takovou nepříčetnost trestat.  

Trestem za tento trestný čin je trest odnětí svobody až na tři léta nebo peněžitá sankce. 

Pachateli opět nemůže být uložen trest vyšší, než by mohl být uložen za čin spáchaný v opojení. 

                                                  
224 Jiná situace ovšem nastane, pokud se jedná o pachatele mladistvého. V takovém případě je nutné aplikovat  
    ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, podle kterého je nutno při 
    stanovení druhu a výměry trestního opatření přihlédnout k faktu, že mladistvý se nacházel ve stavu zmenšené  
    příčetnosti, nehledě na to, zda byla tato zmenšená příčetnost zaviněná či nezaviněná. Tedy u mladistvých pachatelů  
    je zohledňována zmenšená příčetnost zaviněná i nezaviněná, u dospělých pouze nezaviněná. 
225  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. (dokončení). Bulletin advokacie, 2005, č. 3, s. 28 – 29. 
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V odstavci druhém je obdobně jako v německém trestním zákoníku upravena podmínka, že 

tento trestný čin je možné stíhat jen na návrh, jestliže je tato podmínka uvedena i u činu 

spáchaného v opojení.  

Pro trestný čin zvolil zákonodárce v českém překladu název „Spáchání činu, za který je 

možné uložit trest, ve stavu úplného opojení“ (v originále „Begehung einer mit Strafe bedrohten 

Handlung im Zustand voller Berauschung“) a ve zvláštní části jej zařadil mezi Trestná jednání 

proti veřejnému pořádku, a to společně s trestnými činy jako šíření poplašné zprávy, účast při 

veřejných nepokojích, terorismus, zločinné spolčení, podněcování k rasové a jiné nenávisti nebo 

rušení shromáždění. 

Přičemž jako zajímavost lze zmínit, že rakouskou trestní úpravu z roku 1974 v roce 1988 

převzalo Lichtenštejnsko. 

 

9.5. Španělsko 
 

Oproti výše zmíněným právním úpravám založeným na koncepci „Rauschdeliktu“ je 

právní úprava Španělského království typickým přikladem prvního přístupu, tedy beztrestnosti 

takových činů. V článku 20 odstavci 2 trestního zákona z roku 1995 je stanoveno, že osoba, která 

se v okamžiku spáchání trestného činu nachází ve stavu úplné intoxikace v důsledku konzumace 

alkoholických nápojů, drog, psychotropních látek nebo jiných látek, které mají obdobné účinky, 

nebo je pod vlivem příznaků abstinence, je zbavena trestní odpovědnosti. Výslovně je také 

zmíněno, že to platí za předpokladu, že musí jít o stav znemožňující si uvědomit neoprávněnost či 

protiprávnost činu a následky takového jednání. 

Takové pojetí, jak bylo uvedeno již výše, je právně nejčistší a v případě společenské 

akceptace takového řešení plně postačující. 

 

9.6. Švédsko 
 

Naopak ve švédském trestním zákoně (Brottsbalk)226
 z roku 1962, který nabyl účinnosti 

od 01.01.1965, ustanovení ohledně trestní odpovědnosti těchto činů chybí, a proto lze 

konstatovat, že není činěn rozdíl mezi nezaviněnou a zaviněnou nepříčetností. 

Určité řešení bylo možné vysledovat z již ale zrušeného ustanovení § 2 kapitoly 33, která 

má jinak nadále nadpis „O snížení a vyloučení sankcí“. Toto v prvním odstaci stanovilo, že za 

                                                  
   226  Dostupný na http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk- 
       1962700_sfs-1962-700/ 
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zločin, který byl spáchán pod vlivem duševní choroby, slabomyslnosti nebo jiné duševní 

abnormality tak závažné povahy, že musí být pokládána za rovnocennou duševní chorobě, 

nemohla být uvalena jiná sankce než předání do zvláštní péče, pokuta nebo zkušební lhůta. Druhý 

odstavec se pak zabýval situacemi, kdy bylo možné uložit pokutu nebo zkušební lhůtu. V případě 

pokuty to bylo v případech, kdy se zjistilo, že by to mělo postačovat k dosažení ponaučení  

pachatele, aby znovu nepáchal další trestnou činnost. Zkušební doba se uložila, jestliže vzhledem k 

okolnostem byla taková sankce pokládána za vhodnější, než zvláštní péče. Třetí odstavec stanovil, 

že obžalovaný nepodléhal žádné ze tří sankcí, jestliže se zjistilo, že sankce uvedené v tomto 

paragrafu nebylo nutné uložit. 

Toto jejich bývalé pojetí bylo možné označit za vylučující trestní odpovědnost, ale s prvky 

postihu majícího povahu objektivní odpovědnosti. Švédská úprava tudíž byla zaměřena na 

sankcionování činu jinak trestného, nikoli stavu nepříčetnosti. 

 

9.7. Rusko a Čína 
 

V případě Ruska lze pak vysledovat diametrálně odlišné řešení než v předchozích dvou 

zemích. Ustanovení § 23 trestního zákoníku z roku 1996 v překladu zní: „Osoba, která spáchala 

trestný čin ve stavu opilosti způsobené požitím alkoholu, narkotik a jiných návykových látek, je 

trestně odpovědná.“227 

Obdobně je odpovědnost pachatele vymezena v článku 18 trestního zákona Čínské lidové 

republiky z roku 1979, ve kterém je v překladu stanoveno: „Každá osoba, která pod vlivem 

alkoholu spáchá trestný čin, ponese trestní odpovědnost.“ 228 

Toto řešení plné trestní odpovědnosti je akceptovatelné z hlediska ochrany zájmů 

společnosti i se zřetelem na požadavky spravedlivé odplaty za škodlivý následek, když 

samozřejmě to, co je spravedlivé z hlediska společnosti, se nemusí zdát spravedlivé pachateli. 

Záleží však na tradici té které země, nakolik je tento požadavek silnější než soulad se zásadou 

odpovědnosti za zavinění, když je nutno i zdůraznit, že vzhledem ke kvalitativnímu rozdílu mezi 

zaviněnou a „normální“ nepříčetností je možné jej považovat za oprávněný.  

 

 

                                                  
   227  Žižka I.T.C., Jan: Trestní zákoník Ruské federace, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1. vydání, Praha,  
       Vydavatelství KUFR František Kurzweil, 2003, s. 18.  

228  Přeloženo z anglického překladu dostupného na http://www.china.org.cn/english/government/207319.htm#  
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9.8. Polsko 
 
V případě polského trestního zákona (Kodeks karny) z roku 1997 je pro případ zaviněné 

nepříčetnosti stanovena výjimka z beztrestnosti jinak nepříčetného pachatele a naopak nastupuje 

stejná trestní odpovědnost jako by čin byl spáchán pachatelem příčetným.  

Podle § 3 Čl. 31 neplatí ustanovení o nepříčetnosti (v § 1 Čl. 31 - vylučující trestní 

odpovědnost) a zmenšené příčetnosti (v § 2 Čl. 31 - zohledňující se při ukládání trestu) v případě 

pachatele, který se sám uvede do stavu opilosti nebo intoxikaxe mající za následek vyloučení nebo 

omezení jeho zdravého rozumu, pokud to měl nebo mohl předvídat. 

 
9.9. Itálie 

 
Obdobně jako v Polsku není podle italského trestního zákoníku (Codice penale)229 z roku 

1930 v rámci jeho Čl. 92 v případě dobrovolného opilství nebo opilství z nedbalosti trestní 

opovědnost pachatele vyloučena. A pokud opilost byla určena ke spáchání trestného činu, anebo 

vyvolána ve snaze zajistit si tak výmluvu z trestní odpovědnosti, je třeba to zohlednit jako 

přitěžující okolnost odůvodňující zvýšení postihu v případě peněžité sankce. Podle Č.l. 93 to 

platí i pro případ ovlivnění jinými drogami než alkoholem. Uvedené naopak výslovně neplatí, 

došlo-li k opilství z nahodilé události nebo vyšší moci, tedy nezaviněně. Za nezaviněnou je 

potom podle Čl. 95 považována i chronická intoxikace (ve smyslu duševní nemoci) způsobená 

alkoholem nebo drogami, ohledně které platí, že měla-li chronická intoxikace za následek 

nepříčetnost, není pachatel trestně odpovědný, a pokud měla za následek jen zmenšenou 

příčetnost, sníží se pachateli trest.  

Uvedena úprava se nepochybně odvíjí od v Itálii dlouhodobě sledovaného více či méně 

úspěšného cíle zákonodárce bojovat s alkoholismem, a proto je součástí italského trestního 

zákoníku, jak je všeobecně známo, i trestný čin „Opilství“ (Ubriachezza) uvedený v Čl. 688, jehož 

skutková podstata v překladu zní: „Kdo na veřejném místě nebo místě veřejnosti přístupném je 

přistižen ve stavu opilosti, bude potrestán trestem odnětí svobody až na šet měsíců nebo peněžitou 

sankcí v sazbě od 51 do 309 Euro.“   

 

 

 

                                                  
229  Přeloženo z textu uvedeného zákona dostupného na http://www.altalex.com/index.php?idnot=36776 
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10. K výskytu trestného činu opilství v praxi 
 

V případě návykových látek nelze přehlédnout jejich nikoli nepodstatný vliv na trestnou 

činnost. Nejčastěji se návykové látky, a to obzvláště alkohol, „uplatní“, a to aniž vždy musí 

vyvolat nepříčetnost, u takových trestných činů jako je výtržnictví, znásilnění, úmyslné ublížení na 

zdraví, loupež a neoprávněné užívání cizí věci230 a samozřejmě trestný čin ohrožení pod vlivem 

návykové látky, o čemž i nadále svědčí každoročně zveřejnované statistiky trestné činnosti.231  

Co se týče četnosti výskytu trestného činu opilství dle § 360 odst. 1 trestního zákoníku 

(dříve § 201a odst. 1 trestního zákona), není příliš vysoký.  

Podle Ministerstvem spravedlnosti ČR publikovaných údajů, naposled doposud za období 

roku 2011, bylo za období od roku 2000 nejvíce osob za tento trestný čin odsouzeno v roce 2001 - 

122, nejméně pak v roce 2010 - jen 16. To v průměru přestavuje podíl na celkovém počtu 

odsouzených osob o velikosti od 0,03 do 0,15%. Počet osob stíhaných a obžalovaných pro 

předmětný trestný čin byl samozřejmě vždy o něco vyšší.  

Po rekodifikaci našeho trestního práva hmotného prostřednictvím trestního zákoníku bylo v 

roce 2010 pro trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákoníku obžalováno 30 osob a 

odsouzeno 16, přičemž v 7 případech byla nepříčetnost vyvolána vlivem alkoholu. V roce 2011 

pak bylo obžalováno již 53 osob a odsouzeno 48, kdy vliv alkoholu byl jen v 16-ti případech, tudíž 

v ostatních případech sehrály roli jiné návykové látky.    

Porovnání výše zmíněných údajů s údaji ze Slovenska, publikovaných tamním 

Ministerstvem spravedlnosti SR,232 se jeví jako velmi zajímavé. Např. počet osob odsouzených za 

trestný čin opilství činil v roce 2003 osob 10, přitom celkem bylo odsouzeno v roce 2003 osob  

27 177, v důsledku čehož tak podíl trestného činu opilství činil jen 0,037%, tj. asi třikrát méně než 

v České republice. Stejný počet 10-ti osob byl na Slovensku za trestný čin opilství (nově upraven v 

§ 363 nového trestního zákoníku233) odsouzen v roce 2007, zatímco v předchozím roce 2006 byly 

za tento trestný čin odsouzeny jen 3 osoby. V letech 2011 a 2012 pak byly pro předmětný trestný 

čin odsouzeny 2 (obžalováno 5) a 4 (obžalováno 12) osoby.  

Na základě výše uvedených statistických údajů lze konstatovat, že trestný čin opilství se 

vyskytuje v relativně malém množství, ale jeho výše rozvedena specifická povaha může vyvolávat 

                                                  
230  KVAPILÍK, J., SVOBODOVÁ, A. a kolektiv: Člověk a alkohol, 1. vydání, Praha, Avicenum zdravotnické  
   nakladatelství, n.p., 1985, s. 219. 
231  http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html  
232  http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm a http://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html 
233  Zákon č. 300/2005 Sb.z., Trestný zákon, který nabyl účinnosti dne 1.1.2006 
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potřebu objasňování široké škály různých zajímavých skutkových i právních otázek. Přitom nelze 

v České republice ani vyloučit v dalších letech jeho nárůst, když z dostupných statistik o trestné 

činnosti v České republice vyplývá narůst podílu trestné činnosti spáchané pod vlivem alkoholu 

jako nejběžněji zneužívané návykové látky, který činil v letech 2003 a 2004 cca 5,1%, v roce 2004 

5,4%, v roce 2005 5,3%, v roce 2006 už 6,5%, nicméně i dále extrémně rostl s nejvyšším podílem 

v letech 2008 a 2009, kdy činil shodně již 17%. V letech 2010 a 2011 byl již zaznamenán pokles 

na 14,3% a 13,2%, ale i tak jde o podíl podstatně převyšující podíl cca kolem 5% z první poloviny 

posledního desetiletí minulého století. A to aniž by byl zaznamenán pokles počtu odsouzených 

osob, ba naopak došlo k nárůstu. Zatímco v letech 2002 až 2005 se počty odsouzených pohybovaly 

v rozmezí od 65 098 do 68 443 osob, v roce 2006 bylo odsouzeno již celkem 69 445 osob, v roce 

2007 jich bylo 75 728, v roce 2008 pak 75 761, v roce 2009 bylo odsouzených osob 73 787, a i za 

účinnosti nového trestního zákoníku v letech 2010 a 2011 byl počet odsozených vyšší než 70 tisíc, 

konkrétně v roce 2010 bylo odsouzeno 70 651 osob a v roce 2011 osob 70 160.234  

Stejně tak nelze vyloučit stále častější výskyt trestného činu opilství i v důsledku nárůstu 

konzumace jiných návykových látek, zejména pokud jde o experimentování s různými druhy drog, 

jejichž účinky jejich konzumenti velmi částo podceňují. Neboť nelze přehlédnout výše uvedené, že 

v roce 2011 měly ve 2/3 odsouzených případů trestného činu opilství vliv na zaviněnou 

nepříčetnost pachatele jiné návykové látky než alkohol. 

 

 

11. Hodnocení současné právní úpravy a úvahy de lege ferenda 
 

Z předchozího výkladu je zcela zřejmé, že právní úprava problematiky jednání v zaviněné 

nepříčetnosti v českém právním řádu doznala řadu zásadních změn.  

V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který od 01.01.2010 nahradil právní úpravu 

předešlou, se zákonodárce nepochybně snažil odstranit nedostatky, které provázely institut jednání 

v zaviněné nepříčetnosti po téměř dvě desetiletí. Lze však dospět k závěru, že aktuální stav právní 

úpravy není ideální a provedené v podstatě jen dílčí změny mají dokonce dopad negativní (blíže 

níže).  

                                                  
234  http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html, kdy z příslušných ročenek je rovněž patrné, že nárůst 
    odsouzených osob v letech 207 až 2009 byl ovlivněn zejména zavedením trestního činu řízení bez řidičského 
    oprávnění podle § 180d tr.zákona č. 140/1961 Sb. 
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Změna systematiky zvláštní části trestního zákoníku, která byla nezbytná s ohledem na 

změnu poměrů v rámci rozvoje demokratické společnosti a obratu v hodnocení důležitosti 

jednotlivých chráněných hodnot a zájmů, se dotkla i právní úpravy jednání v zaviněné 

nepříčetnosti založené na převzetí koncepce „Rauschdeliktu“, a to prostřednictvím trestného činu 

opět pojmenovaného jako „Opilství“ (v rámci § 360 odst. 1) s jeho zařazením do Hlavy X. 

trestního zákoníku.  

Stejně tak došlo k převzetí právní úpravy institutu actio libera in causa opět do druhého 

odstavce § 360 trestního zákoníku, jako tomu bylo v případě § 201a odst. 2 trestního zákona č. 

140/1961 Sb., což nelze považovat z hlediska jeho povahy za systematicky zcela správné. Actio 

libera in causa nemá povahu samostatné skutkové podstaty, a tudíž by bylo vhodné tento institut 

upravit už v rámci obecné části trestního zákoníku. Kdy z hlediska vzájemné souvislosti by bylo na 

místě příslušné ustanovení začlenit do ustanovení o nepříčetnosti, nebo za ustanovení o 

nepříčetnosti, neboť se v podstatě jedná o výjimku, za které se obecná úprava nepříčetnosti, která 

vylučuje trestní odpovědnost, nepoužije.  

V této souvislosti se nabízí i úvaha, zda by i sama právní úprava jednání v zaviněné 

nepříčetnosti, a to zejména vzhledem k tomu, že v zaviněné nepříčetnosti spáchaný kvazidelikt 

může prakticky spočívat ve většině protiprávních jednání upravených ve zvláštní části trestního 

zákoníku, nemohla být z již tradiční koncepce „Rauschdeliktu“, tedy samostatné skutkové podstaty 

upravené ve zvláštní části trestních kodexů, přetransformována a řešena jinak. Konkrétně by se 

nabízelo řešení prostřednictvím jejího pojmutí rovněž do Obecné části trestního zákoníku 

k ustanovení § 26 definujícího nepříčetnost, jako je tomu např. v Polsku. Tedy zda by nebylo 

vhodnější celé ustanovení trestného činu opilství posuzovat ne jako zvláštní trestný čin, ale jako 

výjimku z beztrestnosti nepříčetného pachatele.235 A to stejně jako v případě institutu actio libera 

in causa do ustanovení o nepříčetnosti, nebo za ustanovení o nepříčetnosti, jež by se nepoužilo také 

v případě spáchání činu jinak trestného ve stavu nepříčetnosti, kterou si pachatel zaviněně 

přivodil požitím nebo aplikací návykové látky, neboť se v podstatě také jedná o výjimku z obecné 

zásady vyloučení trestní odpovědnosti pro případ nepříčetnosti, tedy ze zásady trestní 

odpovědnosti jen za zavinění, ale vyznačující se zvlášním mírnějším trestním postihem. Kdy pak 

by přicházelo v podstatě obdobně jako je tomu v případě mladistvých pachatelů v úvahu stanovit 

v rámci právní úpravy trestních sankcí, že v takovém případě se trestní sazby trestu odnětí svobody 

stanovené v trestním zákoníku snižují např. na polovinu či dokonce o dvě třetiny, a to případně i za 
                                                  

235  Srov. ŘÍHA, Jiří: Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 4,  
    s. 266 – 278. 
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současného stanovení, že v takovém případě nesmí horní hranice trestní sazby převyšovat určitou 

výši, např. v rámci § 360 odst. 1 trestního zákoníku stávajících 10 let, resp. pro dále ještě uvedené 

spíše výrazněji méně, zejména po vzoru německé právní úpravy maximálně jen 5 let. Pro 

mladistvé pachatele by pak bylo na místě stanovit ještě vyšší snížení trestních sazeb, než které je 

upraveno v § 31 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.236  

Pak by soud vyslovoval vinu např. pro přečin ublížení na zdraví v zaviněné nepříčetnosti a 

ukládal trestní sankci i za použití zvláštního ustanovení obdobně jako tomu je např. při aplikaci § 

40 odst. 1 trestního zákoníku při ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetnosti či při 

mimořádném snížení trestu odnětí svobody podle § 58 trestního zákoníku.  

Tedy s ohledem na v předchozích dvou odstavcích uvedené by mohlo de lege ferenda být 

ustanovení § 360 trestního zákoníku celé zrušeno a nově by byly instituty actio libera in causa 

upraveny např. v novém druhém odstavci § 26 trestního zákoníku (způsobem dále cit. v závěru této 

práce) a nově by byl zaveden institut pojmenovaný např.  

 

Zaviněná nepříčetnost 

 

Ustanovení § 26 se nepoužije, přivedl-li se, byť i z nedbalosti, pachatel (požitím nebo 

aplikací návykové látky nebo i jinak) do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného.  

 

A v souvislosti s tím i zvláštní úprava pro ukládání trestu pro případ zaviněné nepříčetnosti, 

a to např.  

 

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností 

 

 Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku se u pachatele, který se 

dopustí činu jinak trestného v zaviněné nepříčetnosti, snižují na polovinu, přičemž však horní 

hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a u mladistvého dva roky.   

 

 

Nicméně pokud jde o stávající právní úpravu, je na místě konstatovat, že vlastní změny v 

samotném ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku nelze v žádném případě hodnotit kladně. Z 
                                                  

236  Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však 
   horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. 
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první věty ustanovení bylo v aktuální právní úpravě odstraněno slovní spojení či termín „nebo 

jinak“, který byl kritizován, kdy bylo poukazováno na to, že jej zákonodárce jen mechanicky bez 

náležitého rozmyslu převzal z výše rozvedené právní úpravy z roku 1950. Nicméně jak je rovněž 

už výše rozvedeno, bylo v celé řadě odborných článků a publikací srozumitelně a zcela 

jednoznačně objasněno, v jakých situacích by se pachatel do zaviněné nepříčetnosti mohl dostat i 

„jinak“, než požitím nebo aplikací návykové látky.237 Je sice pravdou, jak již bylo řečeno, že 

mnohé z těchto situací budou přinejmenším jen málo pravděpodobné a spíše jen teorií 

vykonstruované, ale je třeba připustit existenci i takových případů, které pod dikci „nebo jinak“ 

subsumovat můžeme a v praxi jsou celkem reálné (zejména pokud jde o případy osob 

neužívajících předepsané léky, kdy jejich neužívání např. tlumicích medikamentů sexuálním 

deviantem, může vést k tomu, že se takové osoby z tohoto důvodu zaviněně přivedou do stavu 

nepříčetnosti). V důsledku odstranění dikce „nebo jinak“ v aktuální právní úpravě by takoví 

pachatelé měli odpovídat podle zásad actio in libera causa, což nelze považovat za správné, 

protože to bezdůvodně v rozporu se zásadou rovnosti před zákonem zakládá rozdílné zacházení u 

pachatelů, kteří se zaviněně přivedou do nepříčetnosti požitím nebo aplikací návykové látky, a u 

těch, kteří takto učiní jiným způsobem. Proto by tato diskrepance měla být v nejbližší době 

novelizací ustanovení § 360 odstraněna. 

Za další problematický aspekt nové právní úpravy jednání v zaviněné nepříčetnosti v rámci 

§ 360 odst. 1 trestního zákoníku lze pak považovat i horní hranici trestní sazby trestu odnětí 

svobody, která byla i ve srovnání se zahraničními právními úpravami z již tak poměrně vysoké 

hranice 8 let ještě zpřísněna na sazbu 10 let.  

Lze mít za to, že zrealizované zvýšení této hranice na deset let je krokem zpět. Již bylo 

uvedeno, že takové rozpětí trestní sazby, ve srovnání se zahraničními úpravami navíc zcela 

ojedinělé, které obsahuje trestní zákoník, má za následek narušování zásady odpovědnosti za 

zavinění, neboť je soud nucen při určování trestu přihlížet k povaze kvazideliktu, který je bez 

zavinění. V souvislosti s porušováním zásady odpovědnosti za zavinění nutno rovněž připomenout 

větu za středníkem v prvním odstavci § 360 trestního zákoníku, podle které bude pachatel 

potrestán trestem mírnějším než odnětím svobody v rozpětí tři až deset let, pokud má jím spáchaný 

kvazidelikt znaky trestného činu, za který je ve zvláštní části stanoven trest mírnější. Tedy opět 

bude třeba zkoumat samotný kvazidelikt a dokonce formu jeho „kvazi“ zavinění. Což neodpovídá 

                                                  
237  Např. TERYNGEL, Jiří: Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue, 1992, ročník 44, s. 27–28.  
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povaze trestného činu opilství jako abstraktně ohrožovacímu trestnému činu, u něhož je kvazidelikt 

pouhou podmínkou trestnosti. 238  

Nedostatek současné právní úpravy lze rovněž spatřovat v pojmu návyková látka. Předně 

do této skupiny zahrnujeme i látky, které návyk nezpůsobují. Proto by bylo vhodné de lege ferenda 

změnit pojmenování této skupiny látek. Otázkou zůstává, zda by taková změna názvu nepřinesla 

ještě více komplikací a nejasností. Označení „návyková látka“ totiž není v právním řádu nikterak 

nové a veřejnost si na ně již v podstatě navykla a je pro ni srozumitelný. Jako nejvhonější by se 

zde jevil název např. psychoaktivní látky.  

V neposlední řadě je třeba zmínit samotný název ustanovení § 360. Pojmenování tohoto 

trestného činu jako opilství není zrovna šťastné. Je nepochybné, že laická veřejnost si právě díky 

nevhodně zvolenému názvu často představuje, že přivedení se do prostého stavu opilosti může být 

za určitých okolností trestné. Název je nevhodný i proto, že stav opilosti je spojen pouze s 

požíváním alkoholu. „Opilství“ ovšem často spáchá pachatel, který alkohol vůbec nepožil a do 

stavu nepříčetnosti se přivedl aplikací jiné návykové látky.  

Jako nejlépe vystihující skutkovou podstatu § 360, při zachování koncepce 

„Rauschdeliktu“, by se nabízel v odborných pojednáních už navrhovaný název „Porušení 

chráněného zájmu v zaviněné nepříčetnosti.“239 Nevýhodou takového názvu je ovšem fakt, že 

ačkoli teoreticky správný, bude pro veřejnost stále stejně nesrozumitelný a komplikovaný. A proto 

by se mohlo jevit vhodnější se inspirovat německou právní úpravou a zvolit volný překlad 

německého názvu „Vollrausch“ a de lege ferenda uvažovat o pojmenování „Opojení“ či „Zaviněné 

opojení“. Kdy tento název by sice rovněž nebyl zcela optimální, ale rozhodně by nebyl tak 

zavádějící a vágní jako „Opilství“.  

Nicméně při úvahách o nejvhodnějším názvu pro pojmenování jednání v zaviněné 

nepříčetnosti by rovněž mohlo mít své opodstatnění zohlednit i tu skutečnost, že smyslem postihu 

je právě zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti, tj. určité rizikové jednání či opomenutí 

vedoucí ke stavu nepříčetnosti. Typicky v důsledku intoxikace psychoaktivními látkami, ohledně 

kterých by jejich konzument minimálně vědět měl a mohl, že jsou způsobilé vyvolat nestandardní 

stav opojení, vedoucí až v jeho nepříčetnost. Tudíž by se dalo argumentovat tím, že každý je 

povinen si počínat tak, aby se takového stavu vyvaroval, a pokud psychoaktivní látky nadužije 

nebo naopak např. neužívá předepsané medikamenty, porušuje předpokládanou opatrnost. Tedy by 

přicházel v úvahu i název „Porušení obezřetnosti“ ve smyslu porušení opatrnosti, zdrženlivosti, 
                                                  

238  Říha, Jiří: Ještěk trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, číslo 4, s. 35.  
239  LANGER, Petr: Trestný čin opilství. Dokončení (2. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 3, s. 30. 
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prozíravosti či rozvážnosti, resp. dokonce soudnosti a výstrahy, která nepochybně z užívání 

návykových látek, jež je obecně vnímáno jako nepřijatelné, vyplývá. Byť účelem koncepce 

„Rauschdeliktu“ realizované v rámci ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku pochopitelně 

není bojovat proti neodpovědnému zneužívání psychoaktivních látek. Na druhé straně ale každý 

rozumný člověk ví, že zneužívání či dokonce nadužívání psychoaktivních látek může vést ke 

stavům, kdy lze ztratit na svoje jednání náhled a ztratit nad svým jednáním kontrolu, neboli si 

přivodit objektivně rizikovou situaci, která může přerůst v trestněprávně relevantní následek.  

 

  

Závěr 
 
V rámci rigorózní práce bylo pojednáno o otázkách týkajících se protiprávního jednání 

spáchaného ve stavu zaviněné nepříčetnosti, kdy ohledně této problematiky lze v návaznosti na 

výše provedené hodnocení stávající právní úpravy učinit několik následujících závěrů.  

Obecně je nepříčetnost pachatele považována za důvod k vyloučení jeho trestní 

odpovědnosti. V některých případech to ale neplatí. Společnost vnímá jako rozdílné situace, kdy je 

pachatel nepříčetný bez svého přičinění, a situace, kdy se do stavu nepříčetnosti přivede např. 

užíváním návykových látek. Je možné konstatovat, že užívání návykových látek je vnímáno jako 

činnost nepřijatelná. Proto se jeví rozlišení zaviněného a nezaviněného stavu nepříčetnosti jako 

oprávněné. 

Vzhledem k tomu, že stav nepříčetnosti vylučuje, aby jednání pachatele v tomto stavu 

mohlo být zaviněné, vzniká otázka, jak vyřešit otázku střetu principu odpovědnosti za zavinění a 

rozdílu mezi obecnou a zaviněnou nepříčetností. K tomu se navíc přidává skutečnost, že i ve stavu 

nepříčetnosti porušil pachatel chráněný zájem společnosti. Kdy se tak v tomto ohledu jako 

odůvodnění toho, proč se danou problematikou i při střetu se zásadou odpovědnosti za zavinění na 

poli trestního práva zabývat, nabízí citovat zcela výstižná slova Dr. Maxe Ernsta Mayera: „Z 

hlediska spravedlnosti je situace opilého stejná jako osoby jednající v duševní poruše, z hlediska 

sociálně-kriminologicky-politického je nutné opilce potrestat, pokud spáchal trestný čin.“240 

Důvodem trestního postihu jednání v zaviněné nepříčetnosti pak logicky je především 

vznik následku škodlivého pro společnost v důsledku činnosti jedince, případně více jedinců. 

                                                  
240  RÁLIŠ, Antonín: Studie o příčetnosti. Bratislava: Nakladatelství Právnické fakulty Univerzity Komenského,  
    1931, s. 79. 
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Tento vztah činnosti a následku můžeme označit obecným pojmem vina. U situací, které popisuje 

trestný čin opilství, můžeme u pachatele tuto vinu vysledovat. Vzhledem k rozlišení zaviněné a 

nezaviněné nepříčetnosti považuje společnost za spravedlivé jednání v zaviněné nepříčetnosti 

trestat a trestní postih se odvijí především od následku. Není proto důvod, aby pachatel odmítl trest 

za následek, který způsobil, jen pro svoji zaviněnou nepříčetnost. 

Jsou přitom obecně možná dvě základní řešení tohoto střetu, a to buď vyvození trestní 

odpovědnosti pachatele (plné nebo „sui generis“), nebo jeho beztrestnost.  

Koncepce plné trestní odpovědnosti sice odpovídá nejlépe požadavku ochrany společnosti. 

Jejím nedostatkem je však skutečnost, že nerespektuje absenci zavinění u pachatele. Tento 

nedostatek je třeba považovat za zcela podstatný. Tato koncepce totiž, a to v obou podobách, které 

byly v příslušné kapitole vymezeny, nečiní rozdíl mezi pachatelem, který zaujal vnitřní postoj k 

možnosti spáchání trestného činu v důsledku svého jednání, a tím, který jej nezaujal. Koncepce 

trestání stavu nepříčetnosti je veskrze nedokonalá. Zájmem společnosti není totiž trestat stav 

nepříčetnosti, ať již samostatně nebo ve spojení se spácháním činu jinak trestného, ale právě 

protiprávní jednání ve stavu nepříčetnosti. Postihovat něco, když mám v úmyslu postihovat něco 

jiného, je však pochopitelně zcela nelogické. 

Koncepce beztrestnosti je z právního hlediska technicky nejčistší, pokud bychom vycházeli 

z předpokladu, že není totiž možné prokázat vztah mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti (i 

zaviněným) a pozdějším spácháním protiprávního jednání (odlišně viz. výklad k actio libera in 

causa, kdy v těchto případech je možné konstatovat naplnění příslušné skutkové podstaty a tím 

trestní odpovědnost pachatele za takový čin), který by byl relevantní pro založení trestní 

odpovědnosti, zejména nelze konstatovat vztah příčiny a následku. Za slabinu tohoto pojetí je však 

považována ta skutečnost, že beztrestnost takového pachatele je trestně politicky neúnosná. Lze 

vysledovat, že ve společnosti existuje tendence postihnout především následek určitého jednání. 

Jak bylo rozvedeno v přehledu vybraných zahraničních právních úprav, jsou využívány oba 

přístupy, přičemž v České republice byla zvolena trestní odpovědnost pachatele, což lze hodnotit 

pozitivně. Kdy hlavním argumentem je fakt, že došlo k porušení chráněného zájmu společnosti 

pachatelem nacházejícím se ve společensky nepřijatelném stavu. Jakož i to, že se lze i přes 

následně uvedené s otázkou zavinění uspokojivě vyrovnat. 

Česká právní úprava se v ustanovení § 360 odst. 1 trestního zákoníku přiklonila ke 

koncepci „Rauschdeliktu“, kdy při jeho použití lze odpovědnost pachatele vyvodit bez větších 

komplikací. Byť se jedná o skutkovou podstatu „sui generis“, která nemá v rámci svého vymezení 
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výslovně popsáno jednání, které by bylo protiprávní, a k postihu podle této skutkové podstaty je 

třeba ještě dalšího jiného pachatele, a které zákonodárce označuje za trestné v rámci ostatních 

skutkových podstat trestných činů. Orgány činné v trestním řízení musí jen prokázat, že pachatel 

se přivedl zaviněně do stavu nepříčetnosti a že v tomto stavu spáchal jinak protiprávní jednání. 

Koncepce „Rauschdeliktu“ spočívá v tom, že přivedení se do stavu nepříčetnosti a spáchání 

protiprávního jednání v tomto stavu je postihováno jako zvláštní trestný čin. Tato koncepce se tím 

nejlépe vyrovnala s otázkou zavinění. Důvod pro odlišení zaviněné a nezaviněné nepříčetnosti, 

jímž je podíl pachatele na vzniku nepříčetnosti, se do skutkové podstaty promítá tak, že pachatel se 

do stavu nepříčetnosti musí přivést zaviněně, zatímco u následného protiprávního jednání ve 

významu činu jinak trestného nelze ani u koncepce „Rauschdeliktu“ zavinění vysledovat. Lze 

proto konstatovat, že „Rauschdelikt“ částečně zakotvuje objektivní odpovědnost. Neznamená to 

však neaplikovatelnost příslušné skutkové podstaty, tj. v České republice ustanovení § 360 odst. 1 

trestního zákoníku, kdy musí být dán vztah mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti a spácháním 

protiprávního jednání v tomto stavu. Přísně vzato ale není možné konstatovat, že mezi těmito 

dvěma částmi skutkové podstaty existuje vztah příčinné souvislosti, ale určitý vztah mezi nimi 

existuje a je možné jej označit jako souvislost. Souvislost mezi přivedením se do stavu 

nepříčetnosti a spácháním protiprávního jednání v tom smyslu, že pachatel by se měl zaobírat 

možností, zda se může ve stavu nepříčetnosti jinak trestného jednání dopustit a nebude schopen to 

vyloučit. 

Přitom z výše učiněného historického exkurzu bylo zjištěno, že koncepce „Rauschdeliktu“ 

má na území českých zemí tradici už z období rakouské monarchie, kdy byl přijat zákon  

č. 117/1852 ř.z. V zákoně č. 117/1852 ř.z. bylo jednání v zaviněné nepříčetnosti pouze přestupkem 

opilství. S platností nových trestních zákonů docházelo postupnými změnami ke zpřesňování znění 

skutkové podstaty trestného činu opilství, přitom smysl ustanovení zůstal zachován. Trestné bylo 

zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti, pokud byl v tomto stavu spáchán čin jinak trestný. 

Zavinění se vztahovalo pouze na uvedení se do stavu nepříčetnosti, ne na jednání, jež bylo v tomto 

stavu spácháno. Výjimku představovalo znění § 187 zákona č. 86/1950 Sb., kdy trestné bylo opití 

se, pokud pachatel věděl, že má sklony k výtržnostem. Potrestán byl i ten, kdo takovou osobu opil 

nebo její opilost zvýšil. Tímto způsobem se zákonodárce snažil bojovat proti stále zvyšující se 

konzumaci alkoholu, kdy ze všech skutkových podstat právě znění § 187 nejvíce odpovídalo 

svému názvu, neboť plně vystihovalo to, že trestné bylo již samotné opití sebe nebo jiného.  
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Velkou změnu pak přineslo přijetí trestního zákona č. 140/1961 Sb. Pro případy, kdy se 

pachatel zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti a následně v tomto stavu spáchal čin jinak trestný, 

platila plná trestní odpovědnost. Již nešlo o zvláštní trestný čin, ale o výjimku, jež vylučovala 

použít ustanovení o nepříčetnosti, jako okolnosti vylučující trestní odpovědnost. Jako trestný čin 

opilství bylo označeno jednání, jež spočívalo ve vykonávání zaměstnání nebo jiné činnosti, jež 

mohly ohrozit život, zdraví nebo způsobit škodu na majetku, a to vše po požití alkoholického 

nápoje. Teprve novelizací provedenou zákonem č. 557/1991 Sb. se vrátil trestný čin opilství do 

českého trestního práva v podobě, která odpovídala znění § 186 zákona č. 86/1950 Sb. Do druhého 

odstavce § 201a  byly postupně doplněny případy actio libera in causa dolosa a culposa. Účelem 

těchto institutů bylo zabránit zneužívání jednak beztrestnosti v důsledku nepříčetnosti pachatele, 

jednak trestného činu opilství. Jako nepříčetný by pachatel byl trestně neodpovědný, v případě 

trestného činu opilství by mu zase hrozil trest v rámci trestní sazby tří až deseti let, což je 

podstatný rozdíl od trestní sazby např. za vraždu, která v současné době činí deset až osmnáct let 

(§ 140 odst. 1 trestního zákoníku).  

Zakotvením skutkové podstaty trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 trestního zákona 

do zvláštní části trestního zákoníku je pak výsledkem snahy zákonodárců nalézt optimální řešení 

velmi složité otázky, jak potrestat pachatele, jenž se v zaviněné nepříčetnosti dopustí činu jinak 

trestného. Přitom je nutno respektovat zásadu odpovědnosti za zavinění, zásadu subsidiarity trestní 

represe a ochranu společnosti před nebezpečím spočívajícím v nepředvídatelnosti, 

nekontrolovatelnosti a neovladatelnosti jednání nepříčetné osoby, jež si stav nepříčetnosti přivodila 

svým zaviněným jednáním. Jeho název sice není příliš vhodný a měl by být změněn, ale samotný 

název trestného činu rozhodně není to nejdůležitější, byť v rámci formování právního povědomí 

adresátů každé právní normy se zřetelem k zásadě, že neznalost zákona neomlouvá, může 

nesrozumitelný nebo nepřiléhavý název nepochybně sehrát negativní roli. 

 Ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku se pak zabývá situacemi, kdy pachatel již při 

přivedení se do stavu nepříčetnosti zaujímá ke spáchání protiprávního jednání v tomto stavu nějaký 

psychický vztah. Při řešení těchto situací se využívá institutů actio libera in causa dolosa a actio 

libera in causa culposa. Tyto instituty umožňují vyvodit trestní odpovědnost pachatele tak, jako by 

spáchal trestný čin ve stavu příčetnosti. Actio libera in causa dolosa se použije, jestliže se pachatel 

přivedl do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin. Actio libera in causa culposa se 

použije v případě, kdy si je pachatel vědom možnosti, že mu stav nepříčetnosti nedovolí neporušit 

právem chráněný zájem. Lze tedy konstatovat, že dolózní actio se použije u úmyslných trestných 
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činů a kulpózní actio u nedbalostních trestných činů. Obě actio by sice nebylo nutné výslovně 

zakotvit v trestním zákoníku, jejich zakotvení však není na škodu a poskytuje orgánům činným v 

trestním řízení oporu pro jejich využití. Způsob, jakým jsou v § 360 odst. 2 formulovány, 

nepředstavuje překážku pro jejich aplikaci. Jestliže by však zákonodárce chtěl z nějakého důvodu 

zakotvit vztah příčinné souvislosti mezi přivedením se do stavu nepříčetnosti a činem jinak 

trestným u „Rauschdeliktu“, musel by navázat použití actio libera in causa culposa na porušení 

zvláštní povinnosti. 

Jinak v případě trestného činu opilství jsou instituty trestního práva hmotného občas 

použity zajímavým způsobem. K většině závěrů lze dospět výše rozvedeným výkladem trestního 

zákoníku. Přičemž ve stručnosti lze zrekapitulovat, že co se týče vývojových stadií trestného činu 

opilství, nevyskytuje se u něho fáze přípravy. I kdyby se vyskytovala, nebude trestná. „Opilství“ 

má charakter tzv. vlastnoručního deliktu, a proto v otázce spolupachatelství je nutné připomenout 

skutečnost, že spolupachatelství u tohoto trestného činu není možné, přesto lze v určitých 

případech přičíst odpovědnost za celý následek všem osobám, které se na vzniku tohoto následku 

podílely. Podmínkou je však určité povědomí u všech osob jak o činnosti, kterou provádějí, tak o 

účasti ostatních osob. Návod, pomoc a organizátorství se u trestného činu opilství prakticky 

nevyskytují. V případě návodu je možné uvažovat u návodce minimálně o pokusu nepřímého 

pachatelství.  Pomoc a organizátorství lze tam, kde je to z hlediska její trestnosti možné, tj. u 

zvlášť závažných zločinů, považovat za přípravu k trestnému činu. V otázce souběhu trestných 

činů s trestným činem opilství je nutné si uvědomit, že veškeré jednání spáchané v jednom stavu 

nepříčetnosti se považuje za jeden skutek. Jednočinný souběh je přesto možný, a to díky 

ustanovení § 360 odst. 2 trestního zákoníku. Opakují-li se činy jinak trestné, které jsou podobné 

povahy, je nutné hodnotit, do jaké míry se uplatní nepřímý úmysl při použití actio libera in causa 

dolosa. 

Co se týče trestání trestného činu opilství, je správné, že vzhledem k absenci zavinění u 

činu jinak trestného je pachatel postihován trestem nižším, než kdyby jednání, které tvoří čin jinak 

trestný, bylo zaviněné. Základní trestní sazba ve výši tři až deset let se však jeví i vzhledem k 

tomu, že i nezaviněným jednáním lze způsobit vážnou újmu, z hlediska její přiměřenosti jako 

hraniční. V zájmu vyváženosti trestání by ale nepochybně bylo na místě uvažovat o stejném 

poměrném snížení trestní sazby bez ohledu na to, který čin jinak trestný byl v zaviněné 

nepříčetnosti spáchán, jak bylo nastíněno v předchozí kapitole v rámci hodnocení stávající právní 

úpravy a úvah de lege ferenda.  
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Pokud jde o specifika trestního řízení v případě objasňování trestného činu opilství, je třeba 

zdůraznit nutnost přibírání znalců s příslušnými specializacemi jak při zjišťování množství užité 

látky, tak pro zjištění stavu zachovalosti rozpoznávacích a ovládacích schopností pro účely 

posouzení (ne)příčetnosti pachatele. Problém by pak mohl nastat v případě, kdy by bylo zjištěno, 

že pachatel se ve stavu nepříčetnosti dopustil dalšího dílčího útoku. Kdy v tomto případě je nutné 

si uvědomit, že v přípravném řízení přísně vzato nepůjde o rozšíření trestního stíhání o další 

skutek, protože veškerá jednání spáchaná ve stavu nepříčetnosti je nutné považovat za jeden 

skutek. Ustanovení § 160 odst. 5 trestního řádu sice bude možné použít, ale půjde o použití per 

analogiam. 

Při pohledu na historický vývoj vnitrostátní úpravy a na současné zahraniční úpravy 

postihování činů spáchaných v zaviněné nepříčetnosti je pak už na úplný závěr nutné ještě 

konstatovat, že každá z nich má své opodstatnění. Jak již bylo vícekrát naznačeno, podoba právní 

úpravy je v těchto případech výsledkem kompromisu mezi respektováním zásady odpovědnosti za 

zavinění a mezi potřebou ochrany společnosti. Záleží na konkrétních postojích společnosti, které 

hledisko je pro ni důležitější. Proto lze např. vysledovat řešení od beztrestnosti pachatele ve 

Španělsku až po plnou trestní odpovědnost v případě ruské právní úpravy nebo tuzemské právní 

úpravy platné v letech 1961 až 1991. Ve Švýcarsku, Německu a Rakousku byla stejně jako v 

České republice zvolena koncepce „Rauschdeliktu“.  

Pro vše výše už rozvedené se tudíž ohledně dané velmi specifické problematiky jeví 

opodstatněné konstatovat, že současnou právní úpravu vyjádřenou v § 360 odst. 1 a 2 trestního 

zákoníku lze z věcného hlediska v našem společenském a právním prostředí považovat pro 

vymezení odpovědnosti za činy spáchané v zaviněné nepříčetnosti za nejpřijatelnější řešení 

z řešení možných. Nicméně přesto má současná právní úprava některé výše nastíněné nedostatky, 

nikoli nepodstatné, které by měly být odstraněny.  

Bylo by zejména vhodné opět do zmíněného ustanovení zakomponovat i ostatní způsoby 

zaviněného přivedení se do stavu nepříčetnosti. To by se dalo uskutečnit buď přidáním dikce 

„nebo jinak“, kterou obsahoval § 201a odst. 1 zákona č. 140/1961, za výčet ostatních způsobů 

přivedení se stavu do nepříčetnosti (požití nebo aplikace návykové látky), tedy vrátit se v tomto 

ohledu k právní úpravě předešlé, nebo celou větu simplifikovat a výčet způsobů neuvádět. Toto 

zjednodušení by zamezilo vzniku výkladových diskrepancí ohledně způsobů přivedení se do 

nepříčetnosti a nebylo by nutno čelit kritice termínu „nebo jinak“. Vhodné by bylo i snížení horní 

hranice rozpětí trestní sazby, kde by přicházelo v úvahu se inspirovat německou právní úpravou 
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s horní hranicí trestní sazby trestu odnětí svébody v trvání 5 let a dolní hranici trestní sazby 

nestanovit, v důsledku čehož by pak bylo možno zcela vynechat trestní postih „zmírňující“ větu za 

středníkem a příslušné ustanovení by tak ani neporušovalo zásadu odpovědnosti za zavinění a 

stěžejním by bylo v rámci trestního řízení zkoumat okolnosti samotného zaviněného přivedení se 

do stavu nepříčetnosti, nikoli i kvality kvazideliktu. Institut „Rauschdeliktu“ totiž má v právním 

řádu svoje opodstatnění. Jeho současnou právní úpravu je však třeba zdokonalit, aby měla 

jednoznačný smysl a mohla být v praxi bez větších problémů aplikována. 

Konkrétně při zachování v našich podmínkách již tradiční koncepce „Rauschdeliktu“ 

v rámci samostatné skutkové podstaty ve Zvláštní části trestního zákoníku (kdy výše de lege 

ferenda uvažovaná varianta bez zvláštní skutkové podstaty v Obecné části trestního zákoníku by 

byla zřejmě změnou až příliš radikální) by přicházely v nejbližším možném termínu v úvahu 

následující změny v trestním zákoníku: 

 

1) Ohledně nadpisu neboli pojmenování příslušné skutkové podstaty v rámci ustanovení  

§ 360 trestního zákoníku by přicházelo v úvahu použití některého z následujících označení - 

 

 „Porušení chráněného zájmu v zaviněné nepříčetnosti“, „Jednání ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti, za které je možné uložit trest“, popř. jen „Čin jinak trestný ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti“ či „Porušení obezřetnosti“, kdy jednáním je třeba rozumět i opomenutí.  

 

2) Skutková podstata příslušného trestného činu by v rámci ustanovení § 360 trestního 

zákoníku zněla - 

  

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

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

pět let.“, resp. místo pojmu návykové látky by přicházelo v úvahu pojem např. látky psychoaktivní 

či opojné, jak bylo již výše vyloženo. 

 

3)  Instituty actio libera in causa by byly upraveny samostatně v rámci zvlášního ustanovení 

v Obecné části trestního zákoníku, nejlépe v novém 2. odst. § 26 trestního zákoníku upravujícím 

nepříčetnost, který by zněl -  

 



 
 

139 

 
 

„Ustanovení odst. 1 a § 360 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v 

úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl 

do stavu nepříčetnosti.“ 

 

3) Neopomínat nadále jednání v zaviněné nepříčetnosti pak ještě i v rámci ustanovení o 

účinné lítosti podle § 33 trestního zákoníku, použitelném zejméno pokud by pachatel napravil 

škodlivý následek, a to následujícím způsobem –  

 

Za slovní spojení neoznámení trestného činu (§ 368) bylo v § 33 trestního zákoníku 

vloženo slovní spojení „a spáchání činu, za který je možné uložit trest, ve stavu zaviněné 

nepříčetnosti (§ 360), pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto trestných 

činů“. 

 

Ze statistických přehledů sice vyplývá, že trestný čin opilství není příliš frekventovaný. 

Přesto se při jeho řešení mohou vyskytnout zajímavé otázky, na které bylo v rámci této práce 

poukázáno. A to ve snaze přispět k pochopení dané problematiky a k usnadnění řešení nastíněných 

otázek. Neboť o co méně se předmětný trestný čin vyskytuje v praxi, o to více vzbuzuje diskuse 

v teorii.  
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Summary (Cizojazyčné resumé) 

 

This paper deals with the guestions of criminal liability for commission of a crime in a state 

of voluntary insanity. 

Insanity is usually a reason why a peson does not bear criminal liability for his or her acts. 

However, voluntary insanity is obviously caused by intoxication. The state of intoxication can be 

considered by the society as unacceptable state. That is why the difference between accidental and 

voluntary insanity is substantial.  

To bear criminal liabilityfor a crime, a person is needed to adopt a psychical attitude to his 

or her act, which is called fault. This attitude can mean rea (in the case of intentional crime) or 

negligence (in the case of negligent crime). It is possible to say that the existence of fault is 

excluded in the state of insanity. 

A legal regulation must consider two basic opposite circumstances in matters of criminal 

liability for crimes committed in voluntary insanity. An act in this state is not voluntary, but 

because of the way of rise of this state, the society is usually not willing to excuse that act. It 

depends on traditions and attitude of the society, which circumstance is more important to a 

legislator. As the result of these factors, a legislator can vote two basic solutions – criminal 

liability of a person or his impunity. 

In the case criminal liability of a person, the legislator must decide how to deal with the 

absence of fault.  When he or she does not want to consider this absence, he or she chooses a full – 

liability solution. This solution can not be called as totally wrong and was chosen in Russia or 

China, but in my opinion, the absence of fault should be considered as a reason for a milder statute. 

A milder solution is elected for example in Germany, Austria and Switzerland, also in 

Slovakia and the Czech Republic too. The principle of legal regulation in these countries is that 

voluntary coming into the state of insanity and committing an offence in this state creates a special 

body of a crime. Such a solution is called „conduct while intoxicated“. 

In the Czech Republic a crime which is committed „conduct while intoxicated“ is regulate 

in the sec. 360 of the Criminal Code (40/2009 Coll.). This Regulation can be qualified as 

convenient. The demand on the fault is filled by the fact, that the state of insanity must be 

voluntary. However a person does not assume that he or she commits an offence after coming into 

the state of insanity. 



 
 

141 

 
 

The person can be punished for a „crime while intoxicated“ in the Czech republic for the 

term of imprisonment from three years to eight years. However, if the act committed in the state of 

insanity was qualified as a crime (for example stealth or disturbance) in case of sanity, when it is 

possible to lay out a lower punishment, the punishment for a „crime while intoxicated“ is inflected 

as if it was for example a crime of stealth. 

When a person assumes to commit a crime in the state of intoxication, he or she is not 

responsible for „conduct while intoxicated“ but for a certain crime (for example for murder, 

manslaughter or injury). Offender´s responsibility is lain down  by usage of juridical institutes 

„actio libera in causa dolosa“ And „actio libera in causa culposa“. When a person comes into 

insanity with the intention to commit a crime, „actio libera in causa dolosa“ is used and offender is 

punished in the same way as if he or she committed a crime mens rea. When a person comes into 

insanity, although he or she knows there is a possibility, that he can cause damage to health or 

property (for example a physician in attendance comes into insanity and causes damage to health 

during a medicial performance). A person who commits such an act can be punished in the same 

way as if he committed an with negligence. Both of actions are also regulated in the sec. 360 of the 

Criminal Code (the possibility of their usage is applicable to this case too), but their form in the 

Criminal Code cancels all doubts if it is possible to use them or not. 

„Conduct while intoxicated“ is different from other crimes. A lot of institutes of criminal 

law are used in a special way. On my opinion, a way how to use institutes of criminal law can be 

found after the interpretation of the Criminal Code. However, some institutes, like preparation of a 

crime, instruction to commit a crime or continuance in crime are not available in the connections 

with „conduct while intoxicated“. 

„Conduct while intoxicated“ is not a frequent crime in the Czech Republic. Every year one 

hundred offenders on average are punished for this crime. However, this is not the reason to leave 

the questions of conduct in a state of voluntary insanity without any regulation by law. 

The solution voted in the Czech Republic (a special crime) can be considered as the best 

alternative. The way of regulation in the Criminal Code seems to be all right. It is possible to say 

that the application of the sec. 360 should not bring serious complications and that the legislator 

succeeded in finding the balance between the claims on the protection of the society and on 

equitable punishment for the offender.    
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Abstrakt/Abstract 

 

Rigorózní práce obsahuje historicko-analytický rozbor specifické problematiky činů 

spáchaných v zaviněné nepříčetnosti a jejich postihování v rámci české právní úpravy, jež je 

aktuálně realizováno prostřednictvím zvláštní skutkové podstaty obsažené v trestním zákoníku, a to 

jeho § 360, kdy zákonodárcem použitý název tohoto svým pojetím v trestním právu ojedinělého 

trestného činu je „Opilství“. Obsahuje jednak rekapitulaci vývoje předešlých právních úprav a 

jednak výklad a rozbor aktuální právní úpravy v českém trestním zákoníku. Na úvod je pak proveden 

výklad problematiky návykových látek a jejich způsobilosti mít za následek vyvolání nepříčetnosti. 

Práce obsahuje i srovnání s právními úpravami zahraničními a návrhy v této oblasti de lege ferenda.  

 

This paper contains historical and analytical analysis of the specific problems of crime 

committed culpable and lumpy and pursue irregularities in the Czech legislation, which is currently 

done through the special facts of the case that are contained in the criminal code, and that its section 

360, when by the legislator used the name of their concept of a singleton in criminal law the offence 

is „Drunkenness“. When it has developments of previous legislation and, secondly, the interpretation 

and analysis of the current legislation in the Czech criminal code. The introduction is then carried 

out the interpretation of the problems of substance abuse and their result in the invocation. The work 

also includes a comparison with foreign legal regulations and considerations de lege ferenda. 
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nepříčetnost  -  insanity 

zavinění - culpability 

kvazidelikt - quasidelict 

opilství  -  drunkenness 
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