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Úvod

Výběr tématu této diplomové práce nebyl nikterak jednoduchý. Trestní právo je oborem

velmi  širokým,  obsahujícím  množství  názorových  směrů,  které  si  často  dokonce

odporují, a pro studenta není lehké se v nich vždy zorientovat a svůj názor následně

obhájit.  Přesto mě k tomuto oboru mé studium dovedlo – zejména díky práci SVOČ, ke

které  mě ve  třetím ročníku studia  ponoukla  má seminární  vyučující  –  JUDr.  Marie

Vanduchová CSc.

V  práci  SVOČ  jsem  se  zabývala  automatickými  obrannými  zařízeními,  jejichž

problematika se velmi úzce váže k nutné obraně. To mě logicky dovedlo k hlubšímu

zájmu  o  okolnosti  vylučující  protiprávnost  jako  takové,  jejichž  pochopení  bylo

nezbytným předpokladem pro věnování se tomuto tématu. Na svou předchozí práci jsem

se rozhodla navázat v práci diplomové, a tak jsem vybírala téma právě z této oblasti. 

Přípustné riziko se v této oblasti jevilo jako nejzajímavější díky své novosti v trestním

zákoníku  a  také  díky malé  rozpracovanosti  studenty přede  mnou  oproti  každoročně

zadávaným a vypracovávaným tématům. To slibovalo větší tvůrčí potenciál. Zároveň se

mi přípustné riziko zdálo být praktickým institutem s potenciálně širokými možnostmi

použití. Při prvotní rešerši před závazným výběrem tématu jsem viděla řadu problémů,

které by mohlo přinášet, což teoreticky poskytovalo širší prostor bádání.

Za cíl jsem si při psaní této práce stanovila ponořit se hlouběji do možností aplikace

přípustného rizika a vymezit jeho hlavní problémy v různých odvětvích lidské činnosti,

ve kterých se bude nejčastěji používat, a pokud možno se i přiblížit jejich řešením. Také

jsem se chtěla  vyrovnat  s  otázkou, zda vůbec rozšíření  výčtu okolností  vylučujících

protiprávnost český právní řád potřeboval, či zda šlo o krok zbytečný, který v praxi

nakonec nenajde uplatnění a některé části se tak stanou obsolentními, až budou dokonce

zrušeny.

Při psaní této diplomové práce bylo nezbytné se nejdříve zabývat samotným důvodem

existence  okolností  vylučujících  protiprávnost  a  podmínkami  jejich  používání  jako

takových. Posun v pojetí trestného činu oproti předchozí právní úpravě se samozřejmě

odrazil i  zde, kdy změna z materiálního pojetí na pojetí formální de facto změnila i
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zdůvodnění použití okolností vylučujících protiprávnost. Dalším krokem bylo vymezení

podmínek jejich použití, prozkoumání vztahů mezi jednotlivými paragrafy. Teprve po

tomto obecném úvodu bylo možno se zaměřit na vypracování tématu v užším smyslu –

tj. podmínek použití přípustného rizika. 

Samotný pojem přípustného rizika překvapivě není tak nový, jak by se někomu, kdo zná

jen zákon, ale už ne doktrínu, mohlo zdát. Snažila jsem se tedy alespoň zhruba nastínit,

jak jeho vývoj probíhal a jak dlouhá byla cesta k jeho uzákonění. Poté přišlo na řadu

vymezování  obecných  podmínek,  které  musí  jednání  splnit,  aby  mohlo  být

subsumováno pod přípustné riziko, čímž jsem se vyrovnala s částí obecnou. 

Následovaly tři hlavní sféry, ve kterých bude přípustné riziko pravděpodobně nejčastěji

užíváno  –  zdravotnictví,  sport  a  hospodářství.  V  těchto  kapitolách  bylo  cílem  se

vyrovnat s konkrétními podmínkami použití, tak jak vyplývají z části obecné, a nastínit,

kde by dle mého názoru mohly vznikat největší potíže.

Při hledání zdrojů jsem často nacházela články zastaralé, které počítaly s předpisy, které

již dnes nejsou platné, nebo které nepočítaly s dílčími změnami, ke kterým od doby

jejich napsání došlo. Bylo tedy nezbytné hledat, jaké předpisy je nyní možné aplikovat –

posuzovat přípustné riziko ve spojitosti s předpisy platnými a účinnými a zohlednit,  v

čem došlo k zásadnímu posunu. Nezbytností  bylo také použití  pramenů speciálních,

jako např. oborových a svazových předpisů.

V jednotlivých kapitolách jsem se zaměřila na nejzřejmější potíže, které v tom kterém

odvětví může výklad přípustného rizika přinést. Aplikací zákonných podmínek jsem se

snažila přiblížit řešení problémů, které praxe může přinést. 

Po  vypracování  všech  částí  práce  přišla  na  řadu  úvaha  zda  má  zákonná  úprava  v

současné podobě smysl.

Přípustné riziko je i po více než třech letech účinnosti stále málo rozpracovanou částí

našeho právního řádu. Bude potřeba se tomuto tématu více věnovat.  Zejména teorie

aplikace  přípustného  rizika  v  hospodářství  je  českou  teorií  rozpracována  opravdu

nedostatečně. 
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Jsem velmi zvědavá, jak se s tímto novým institutem budou vyrovnávat zejména soudy

a zda se stane okolností vylučující protiprávnost, se kterou se v praxi bude počítat. 

Přípustné riziko a jeho zařazení v trestním zákoně

Přípustné riziko je v českém trestním zákoníku poměrně novým institutem, jenž byl

během rekodifikace  dlouze  diskutován1.  Zaznělo  mnoho  důvodů  pro  jeho zavedení,

komplikované bylo zejména jeho přesné vymezení. Nakonec bylo rozhodnuto o jeho

zařazení  do  trestního  zákoníku  kladně,  a  tak  je  od  roku  2009  platnou  částí  našeho

trestního práva. Pro teorii a praxi však (možná trochu překvapivě vzhledem k novosti)

přesto nepřináší mnoho nového. Formálně jej  sice české právo před novým trestním

zákoníkem neznalo,  nicméně  doktrína  jej  často  zmiňovala  a  používala.  V literatuře

staršího data jej můžeme nalézt jak pod názvy přípustné riziko, tak také jako dovolené

riziko2, riziko ve výrobě a výzkumu3 či dovolená míra nebezpečí4, kde se vymezovalo

jako okolnost vylučující protiprávnost v zákoně neuvedená. 

Často bylo analogicky vyvozováno z krajní nouze či se odkazovalo při argumentaci na

zákony jiných států (např. polský trestní zákon, který měl ustanovení o hospodářském

riziku už v trestním zákoníku z roku 1969, kde Art. 23 a vylučoval trestní odpovědnost

při experimentech ve vědě, technice a hospodářství, nevztahovalo se však na medicínu,

v platném trestním zákoníku z roku 1997 je upraven zevrubně v Art. 275).  Doktrína

opakovaně  volala  po  přesnějším  zákonném  vymezení,  ačkoliv  aplikaci  teorií

vytvořených okolností připouštěla.6 Při rekodifikaci byla vyslyšena a v novém trestním

zákoníku  je  již  přípustné  riziko  expresis  verbis uvedeno  mezi  dalšími  okolnostmi

1 Viz. Kuchta, J., K úpravě okolností vylučujících protiprávnost v novém trestním zákoně, Koncepce nové 
kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
2 Kratochvíl, V., Kuchta, J., Mates, P., Kalvodová, V., Zezulová, J., Juráková, I., Trestní právo hmotné 
obecná část, 3. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2002.
3 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné I. Obecná část, 2. vydání,
Praha: Codex 1995.
4 Kratochvíl, V., Mates, P., Kuchta, J., Kalvodová, V., Jurákový, I., Trestní právo hmotné (obecná část), 
Brno: Masarykova univerzita , 1994.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny

6 Kratochvíl, V., Mates, P., Kuchta, J., Kalvodová, V., Jurákový, I., Trestní právo hmotné (obecná část), 
Brno: Masarykova univerzita, 1994.
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vylučujícími protiprávnost. Ačkoliv jde tedy stále o výčet demonstrativní, část teoretiků

doufá, že toto rozšíření povede k větší právní jistotě. 

Přípustné riziko před trestním zákoníkem

Ačkoliv  přípustné  riziko  před  přijetím  nového  trestního  zákoníku  nebylo  v  zákoně

uvedeno,  literatura  s  ním  bez  problémů  pracovala  jako  s  okolností  vylučující

protiprávnost  v  zákoně  neuvedenou  a  uváděla  při  jeho  používání  velmi  podobné

podmínky, jaké zná zákon dnes. Jeho existenci zdůvodňovala objektivní existencí rizika

a  potřebou  opatření  k  jeho  regulaci.  Problémů při  snaze  zavést  v  novém zákoníku

přípustné riziko bylo vícero, tím prvním byla už samotná změna v pojetí trestného činu

z materiálního (či materiálně-formálního) na formální, což zmiňoval i Kuchta ve svých

reakcích  na  rekodifikaci7,  kde  zdůrazňoval  nezbytnost  přetrvávající  existence

materiálního korektivu a upozorňoval, že by jej měl mít zákonodárce při konstruování

jednotlivých okolností vylučujících protiprávnost na zřeteli.

Naopak u základních podmínek u přípustného rizika se poměrně shodovala (a to i s

dnešním  paragrafovým  zněním  v  trestním  zákoníku)  –  tam,  kde  teorie  mluvila  o

přípustném riziku, zdůrazňovala poměr rizika a zisku ve smyslu přímé úměry – čím je

čin užitečnější pro společnost, čím větší výhody si od něj společnost slibuje, tím větší

riziko  z  něj  vznikající  je  možno  ospravedlnit8,  shoda  panovala  také  u  nutnosti  cíle

společensky prospěšného,  subsidiarity riskantního jednání  –  tj.  že  daného cíle  nelze

dosáhnout jinak,9,i nezbytnosti postupu lege artis.

Návrhy  trestního  zákoníku  nejprve  obsahovaly  ustanovení  o  přípustném  riziku  ve

výrobě a výzkumu, což bylo v průběhu projednávání návrhu v odborných komisích a v

legislativní  radě vlády rozšířeno na dnes známé přípustné riziko.10 V návrhu bylo v

souladu s požadavky teoretiků zdůrazňováno, že při výkladu je třeba hledat optimální

7 Kuchta, J., Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost v 
připravované rekodifikaci trestního zákona, Trestněprávní revue, 2. ročník 2003, číslo 2, str. 47–52
8 Kratochvíl, V., Kuchta, J., Mates, P., Kalvodová, V., Zezulová, J., Juráková, I., Trestní právo hmotné 
obecná část, 3. přepracované a doplněné vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2002,.
9 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M., Trestní právo hmotné I. Obecná část, Praha: 
Codex, 1995.
10 Šámal, P., Osnova trestního zákoníku 2004–2006, Praha: C. H. Beck, 2006.
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relaci mezi rizikem a cílem, což je i jedním z dnešních výkladových problémů.

Tam, kde doktrína používala přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost v

zákoně neuvedenou, potřebovala si jeho existenci zdůvodnit. Vzhledem k tomu, že v

tehdy  platném  trestním  zákoně  panovalo  materiální  či  materiálně-formální  pojetí

trestného činu, záležela podle Jelínka11 trestněprávní odpovědnost v těchto případech na

konkrétním stupni společenské nebezpečnosti.  Dolenský12 pak požadoval obecnější  a

komplexnější  posouzení  podmínek  trestní  odpovědnosti,  když  kromě  nebezpečnosti

činu  pro  společnost  posuzoval  zejména  protiprávnosti  jednání  a  zavinění  jednající

osoby.

Nejvíce  se  přípustnému  riziku  věnoval  Kuchta.  Ve  své  knize  Riziko  v  pojetí

kriminologickém a juristickém v roce 199713 zdůrazňoval nezbytnost vytvoření zákonné

úpravy přípustného rizika v zájmu právní jistoty. Domníval se, že by mělo být upraveno

dostatečně konkrétně a srozumitelně, a po polemice, jak a kde by mělo být přípustné

riziko upraveno – zda tam, kde má přípustné riziko těžiště – tj. pracovní právo, správní

právo, úprava hospodářské činnosti atd. –, či zda by nebylo lepší vyřešit vše blanketní

normou nebo se snažit problematiku zakotvit přímo do trestního zákona do příslušných

skutkových podstat, případně do části obecné, přikláněl se nejvíce k možnosti poslední,

přičemž zakotvení do obecné části zákona považoval za nejpružnější.

Přípustné riziko se nakonec dostalo do nového trestního zákoníku jako jedna z okolností

vylučujících protiprávnost, kterou přivítala nejen velká většina teoretiků, ale příznivé

hodnocení zaznívalo i  z řad obhájců – z jejich pohledu bylo uzákonění jednoznačně

pozitivní, zejména vítaný byl druhý odstavec, ve kterém viděli do budoucna velmi často

používaný nástroj typický v případech sportovních či v oblasti podnikatelské spojené s

kriminalitou hospodářskou, finanční a majetkovou, což je z pohledu Kratochvíla rovněž

žádoucí a pozitivní14.

11 Jelínek, J., a kol., Obecná část Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Linde, 2004.
12 Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M., Trestní právo hmotné I. Obecná část, Praha: 
Codex.
13 Kuchta, J., Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém, Brno: Masarykova fakulta, 1997.
14 Kratochvíl, V., Vybrané problémy obecné části návrhu trestního zákoníku ČR 2007 z hlediska 
obhajoby (2. část), Bulletin advokacie, 2008, číslo 6, str. 17
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Okolnosti vylučující protiprávnost

Trestní zákoník prohlašuje určité činy za trestné a stanoví za ně sankce. Pamatuje ale

zároveň na to, že některé situace vyžadují zvláštní posouzení, určité zmírnění případné

tvrdosti, ke které by došlo, pokud by byly brány v potaz pouze čistě formální znaky a

naplnění  jednotlivých skutkových podstat  bez  přihlédnutí  k okolnostem jednotlivých

případů. Proto zákon zároveň vymezuje a konkretizuje okolnosti, za kterých o trestný

čin nepůjde.

Jednání  za  splnění  takových  podmínek,  které  nazýváme  okolnostmi  vylučujícími

protiprávnost, nejsou trestným činem. Důležité je, že trestným činem nikdy ani nebyly.

Jak už z názvu vyplývá, jsou to okolnosti způsobující vyloučení protiprávnosti, taková

jednání  pak  nejsou  trestná,  ačkoliv  by  se  tak  mohla  jevit,  jelikož  u  nich  nedojde

k naplnění  podmínky pro  klasifikaci  trestného  činu.  Jsou  to  takové  okolnosti,  které

pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti15. 

Tato jednání se trestným činům velmi podobají, ale nebývají nebezpečná pro společnost.

Ačkoliv  materiální  pojetí  trestného činu  nový trestní  zákoník  na  rozdíl  od  trestního

zákona  z  roku  1961  nepoužívá  a  v definici  trestného  činu  už  chybí  slovní  spojení

„jednání pro společnost nebezpečné“ (trestný čin je aktuálně definován jako protiprávní

čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém

zákoně),  zároveň  je  jedním  z  hlavních  principů  trestního  práva  zásada  subsidiarity

trestní represe, která říká, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní

spojené  je  možné  uplatňovat  jen  v  případech  společensky  škodlivých,  ve  kterých

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.16 Tato zásada tak

velmi  výrazně  mění  čistě  formální  pojetí  trestného  činu,  které  zákoník  proklamuje.

Tento názor podporuje i Šámal, když v Komentáři17 uvádí, že sice nelze nadále používat

jako  synonymum  pro  okolnosti  vylučující  protiprávnost  slovní  spojení  „okolnosti

vylučující nebezpečnost pro společnost“, jak tomu bylo v minulosti, nicméně důvodem

existence  většiny  okolností  vylučujících  protiprávnost  je  společenská  prospěšnost

15 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání, Praha: Leges, 2010.
16 Jelínek, J. (ed.): O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké 
právnické dny. Praha: Leges, 2009.
17 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
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jednání a to,  že takový čin není společensky škodlivý.  Ve výkladu k trestnému činu

vztah  společenské  nebezpečnosti  a  trestného  činu  konkretizuje  tak,  že  §  12  odst.  2

trestního  zákoníku neznamená negaci  formálního pojetí  trestného  činu,  ale  hledisko

společenské  škodlivosti  má  povahu  významného  interpretačního  pravidla.  Totéž

zdůrazňuje důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, ve které se píše, že nejde sice o

návrat k materiálnímu pojetí trestného činu, jaké bylo v dnes už neplatném Trestním

zákoně, avšak zakotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícího principu

ultima ratio do trestního zákoníku má význam také interpretační, neboť znaky trestného

činu  je  třeba  vykládat  tak,  aby  za  trestný  čin  byl  považován  jen  čin  společensky

škodlivý.  Z  uvedených  skutečností  lze  vyvodit,  že  společenská  škodlivost  je  stále

důležitou součástí trestně postihnutelných jednání, a proto je podstatná také pro výklad

okolností vylučujících protiprávnost, kde slouží jako materiální důvod jejich existence18.

Pokud jednání  osoby nenaplňuje  znak  protiprávnosti,  pak  mu  chybí  zákonné  znaky

trestného činu, tudíž o trestný čin nemůže jít. Tyto okolnosti působí od samého počátku

(ex tunc), kdy byl čin spáchán, a způsobují, že jednání již v tom okamžiku není trestným

činem,  trestný  čin  ani  trestněprávní  odpovědnost  pachatele  vůbec  nevzniknou19. O

trestný  čin  se  tedy nikdy nejednalo.  Můžeme se  setkat  i  s pojmenováním negativní

znaky skutkové podstaty či kontratypy.

Celá konstrukce okolností vylučujících protiprávnost stojí na hodnocení a porovnávání

jednotlivých zájmů, kde jednání jinak nepřípustné není trestáno, jelikož k němu došlo

při chránění jiného zájmu, který je preferován. Okolnosti vylučující protiprávnost ve

svém celku představují určitý způsob řešení konfliktu zájmů, z nichž pouze jeden může

být preferován nebo zachráněn20. Nemají za úkol poskytovat možnosti, jak se vyhnout

trestu,  jak  to  může  někdy  laická  veřejnost  zejména  u  méně  známých  okolností

vylučujících protiprávnost vnímat (např. právě přípustné riziko), ale poskytnout prostor

pro uplatnění spravedlnosti v případech, kdy byl dobrý důvod pro jinak trestné jednání. 

Okolností  vylučujících  protiprávnost  zná  trestní  zákoník  pět,  avšak  nejde  o  výčet

konečný.  To  výslovně  zmiňuje  i  důvodová  zpráva:  „výčet  okolností  vylučujících

18 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
19 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
20 Kuchta, J., K úpravě okolností vylučujících protiprávnost v novém trestním zákoně, Koncepce nové 
kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
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protiprávnost (trestní odpovědnost) není uzavřený a ani uzavřený být nemůže“21. Další

okolnosti lze aplikovat analogicky, a přitom zde nepůjde o překročení jinak v trestním

právu platného zákazu analogie, jelikož ta je nepřípustná pouze v neprospěch pachatele,

a  okolnosti  vylučující  protiprávnost  plní  funkci  přesně  opačnou –  ty  naopak trestní

odpovědnost zužují, a působí tak dle zásady in dubio pro reo. Praxe stejným způsobem

dovozovala přípustné riziko před novým trestním zákoníkem. Dnes to  podobně dělá

např. s plněním povinností ze zákona, plněním rozkazu, výkonem povolání apod.

Abychom byli schopni definovat okolnosti vylučující protiprávnost, je nezbytné zabývat

se souvisejícími pojmy, a to protiprávností a trestným činem. Bez těchto termínů by

zařazení a pochopení tématu nebylo vůbec možné.

Trestný  čin  je  definován §  13  trestního  zákoníku  jako protiprávní  čin,  který  trestní

zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. V druhém

odstavci  pak  dodává,  že  k trestní  odpovědnosti  za  trestný  čin  je  třeba  úmyslného

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Jde vždy

o  zaviněné  jednání  pachatele,  který  jím  naplnil  všechny  znaky  skutkové  podstaty

trestného činu22 (formální pojetí).

Při posuzování, zda o trestný čin jde, nebo nejde, je nejdříve zapotřebí zjistit, zda došlo

k  naplnění  formálních  znaků  trestných  činů,  a  poté  dle  zásady  subsidiarity  trestní

represe  také  zjistit,  zda  šlo  o  jednání  společensky  škodlivé23 (materiální  korektiv

vyvozený z pojetí trestního práva jako ultima ratio).

Zároveň může být pachatelem trestného činu pouze takový pachatel, který dosáhl 15.

roku věku a je příčetný (obecný znak trestného činu).

Protiprávnost je v pojetí trestního zákona vyjádřením zásady nullum crimen sine lege,

která je kruciální zásadou v demokratickém právním státě (a která je také vyjádřena v §

12  odst  1  TZ).  Je  třeba  ji  chápat  jako  protinoremnost,  která  se  zde  kryje

s protizákonností24. Posuzuje se z pohledu celého právního řádu, trestným činem může

21 Novotný, F. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion. 2010.
22 Chmelík, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, Praha: Linde Praha a. s., 2009.
23 Jelínek, J. (ed.): O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké 
právnické dny. Praha: Leges, 2009.
24 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
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být  pouze  jednání  právním  řádem zakázané  či  nedovolené.  Jde  o  obligatorní  znak

skutkové podstaty, stejně jako objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka

trestného činu25. Skutkové podstaty tvoří typové znaky trestného činu, kam vzhledem k

výše  uvedenému  logicky  patří  i  protiprávnost,  která  je  tam  řazena  převládajícími

názorovými  proudy  v  trestním  právu26.  Podle  některých  autorů27 je  nutné  chápat

protiprávnost  činu  diferencovaně  –  jednak  jako  pojem  obecný,  chápaný  z  pohledu

celého  právního  řádu,  jednak  jako  pojem  typový,  speciální,  viděný  z  hlediska

ustanovení zejména ve zvláštní části trestního zákoníku. Pro účely výkladu přípustného

rizika se přikláním spíše k názoru rozšířenějšímu,  který pojem protiprávnosti  vnímá

jednotně.

Na protiprávnost nelze nahlížet pouze optikou trestního zákona, jedná se i o předpisy

práva správního, práva životního prostředí, předpisů upravujících bezpečnost práce a

ochranu životního prostředí apod., což značně rozšiřuje možnosti tohoto pojmu. 

 

Vztah  přípustného  rizika  a  ostatních  okolností  vylučujících

protiprávnost

Nový trestní zákoník přinesl změny v okolnostech vylučujících protiprávnost, i co se

týká  jejich  systematického zařazení.  Oproti  zák.  č.  140/1961 Sb.  se  změnilo  pořadí

nutné obrany a krajní nouze, a došlo tedy k seřazení od nejobecnějšího po konkrétní,

tedy k velmi logickému kroku. Již před rekodifikací převládal názor, že „nutná obrana je

speciálním případem krajní nouze“28. Co ale ostatní nově zavedené kontratypy?

Komentář29 se přiklání k názoru,  že nejen nutná obrana, ale i  všechny vyjmenované

okolnosti vylučující protiprávnost jsou v poměru speciality ke krajní nouzi. Císařová30

je  opatrnější,  když  souhlasí  se  specialitou  nutné  obrany vůči  krajní  nouzi,  avšak  u

25 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C H. Beck, 2012.
26 Novotný, F. a kol., Trestní zákoník, Praha: Eurounion, 2010.
27 Viz např. Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
28 Císařová, D., Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky, Brno: Masarykova
Univerzita, 2000.
29 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
30 Císařová, D., Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky, Brno: Masarykova
Univerzita, 2000.
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ostatních okolností vylučujících protiprávnost uvádí pouze, že svým způsobem souvisí.

Kuchta považuje všechny okolnosti vylučující protiprávnost za souřadé31.

Komentář32  k tomuto poměru dodává, že zákonným znakem obou institutů je nebezpečí

– u rizika v důsledku podniknuté rizikové činnosti, u krajní nouze je tím, co odvracíme.

Rozdíl  je  v  aktuálnosti  tohoto  nebezpečí  (u  krajní  nouze  musí  přímo  hrozit,  u

přípustného rizika nemusí být akutní). U obou z nich se uplatňuje jak proporcionalita,

tak subsidiarita, i když s jistými rozdíly – u krajní nouze spočívá požadavek subsidiarity

v nemožnosti  odvrátit  nebezpečí  za  daných  okolností  jinak,  u přípustného  rizika  se

subsidiarita neváže na nebezpečí, ale na společensky prospěšný výsledek, kterého nelze

dosáhnout  jinak.  U krajní  nouze  proporcionalita  spočívá  v  poměru  mezi  hrozícím

a způsobeným následkem, u přípustného rizika se poměřuje míra rizika s výsledkem,

k němuž riziko směřuje. Celkově jsou kladeny i vyšší nároky na subjekt jednající  za

podmínek přípustného rizika.

Nelze  než  souhlasit,  že  obě  okolnosti  vylučující  protiprávnost  předpokládají  určité

nebezpečí. Vidím ale rozdíl v tom, že zatímco u krajní nouze nebezpečí odvracím, u

přípustného rizika jej působím, tudíž se snažím vyhnout trestu za škodu způsobenou. U

krajní  nouze  svým konáním škodu  také  působím,  ale  důvod  je  naprosto  odlišný  –

snažím se odvrátit škodu jinou, větší. Zde by mohla nastat námitka, že původce škody je

někdo jiný, avšak i u krajní nouze mohu odvracet škodu, kterou jsem sama způsobila,

tudíž zde rozpor není, nicméně u přípustného rizika je časová souslednost jiná – snažila

jsem se škodě zabránit, udělala jsem vše pro to, aby nenastala, zatímco jsem se snažila

získat  nějakou hodnotu,  ale  nepovedlo  se  to  (nebo dokonce  i  povedlo,  avšak  došlo

zároveň k určité škodě).  Účelem jednání tedy nebylo odvracet škodu, to byla pouze

podmínka pro to, aby mohlo jít o přípustné riziko. Cílem počínání bylo získat prospěch,

nikoliv zabránit vzniku škody. A v tom se počínání z hlediska časového i účelového

velmi liší.

31 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
32 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
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Naopak  nelze  než  souhlasit  s  tím,  že  subjekty  jsou  v  případě  přípustného  rizika

vymezovány úžeji,  a dokonce je i  jejich jednání blíže upraveno – a že jsou použity

podobné podmínky pro oba instituty.

S  ohledem  na  všechny  zmíněné  okolnosti  je  možno  uzavřít,  že  některé  případy

přípustného rizika by bylo lze posoudit také jako krajní nouzi (například nutnost použití

určitého  neozkoušeného  léku,  který  nese  potenciálně  nebezpečí  při  hrozbě  akutní

epidemie) a v takových případech samozřejmě použijeme raději přípustné riziko jako

speciální  případ,  avšak  existuje  i  mnoho  případů,  kde  toto  možné  není  (riziková

investice relativně přebytečných firemních peněz).  Otázkou je, zda na základě určité

množiny případů můžeme usuzovat na poměr speciality těchto dvou institutů,  či  jde

pouze o zdánlivý poměr, který je možno zdůvodnit historickým vývojem přípustného

rizika, které muselo být dovozováno v minulosti analogicky.

Přípustné riziko – zákonná dikce

Přípustné riziko patří mezi ty okolnosti vylučující protiprávnost, které nově zavedl zák.

40/2009 Sb. – nový trestní  zákoník (spolu se svolením poškozeného).  Ustanovení o

přípustném riziku  dopadá  na  případy,  kde  je  z nějakého  důvodu  nezbytné  riskovat.

Typicky půjde o věci výzkumu a hospodaření, kde jej nelze úplně vyloučit, pokud má

dojít  k zamýšlenému  cíli.  Vždyť  jak  by  mohlo  docházet  k pokroku,  pokud  by  se

nezkoušely nové postupy, které sice teoreticky fungují, ale v praxi je nikdo neviděl? Ale

jak  už  to  u nových věcí  bývá,  nelze  na  sto procent  vyeliminovat  možnost  chyby a

zaručit, že některé hodnoty nebudou ohroženy (u vědeckého výzkumu např. zdraví toho,

kdo pokus provádí, u obchodování, že se nezmenší majetek). 

Určité riziko je pro pokrok lidstva nezbytné. Otázkou tedy není, zda, ale do jaké míry je

ještě únosné ho podstupovat. A jelikož je připuštění určité míry rizika v našich životech

všudypřítomné, bylo potřebné, aby zákonodárce tuto potřebu reflektoval, a umožnil tak

některým subjektům postupovat tak, aby se nemusely bát trestněprávních dopadů při

svých pokusech o žádaný pokrok. Z toho důvodu bylo dlouho teoretiky voláno33 po

33 Viz Kuchta, J., Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém, Brno: Masarykova univerzita, 1997.
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zřízení této úpravy, která by umožnila cestu vpřed, avšak zároveň stanovila hranice, tak

aby  nedocházelo  k  riskování  přehnanému,  neefektivnímu  či  lehkomyslnému.  Cílem

nebylo umožnit bezhlavé nezodpovědné riskování, ale chránit jednání, která mají smysl,

a zároveň u nich může dojít k negativním následkům.

Nalézt tenkou hranici mezi jednáním, které je sice potřebné, ale riskantní, a zároveň jej

lze  považovat  za  smysluplné,  a  jednáním,  které  je  také  nutné,  riskantní,  ale  už

nepřijatelné, není jednoduché a vyžaduje velmi komplexní posuzování situace.  

Trestní zákoník přípustné riziko upravuje v § 31

1)  Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi,

které  měl  v době  svého  rozhodování  o dalším  postupu,  vykonává  v rámci  svého

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného

výsledku dosáhnout jinak.

(2)  Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka,

aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek,

k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti

zřejmě  odporuje  požadavkům jiného  právního  předpisu,  veřejnému  zájmu,  zásadám

lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.

Znění zákona vyžaduje tedy speciální subjekt, jednání v souladu s dosaženým stavem

poznání  a  informacemi,  společensky  prospěšný  výsledek,  subsidiaritu  jednání,

zohlednění poměrů hodnot, kde musí být vždy chráněny zásady lidskosti a dobré mravy.
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Subjekt

Zákon vyžaduje, aby riziko podstupovaly pouze takové osoby, které tak mohou činit v

rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce. Dále jednání ještě omezuje

na  činnosti  dovolené.  To  značně  omezuje  subjekty,  které  mohou  riskantní  jednání

podstupovat a zároveň naplňovat podmínky přípustného rizika.

A je to jen pochopitelné, protože rozhodnutí o podstoupení rizika vyžaduje důkladné

uvážení, detailní znalosti situace, velikou zodpovědnost, jelikož následky by mohly být

obrovské.  Není  divu,  že zde zákon vymezuje osoby,  na něž se § 31 vztahuje  takto

restriktivně,  a  klade  na  subjekty vysoké požadavky,  co se  týká  znalosti  dostupných

výzkumů,  racionálního  uvažování  a  precizního  úsudku.  Půjde  tedy  výhradně  o

kvalifikované, oprávněné osoby – profesionály ve všech odvětvích –, které mohou na

základě jistých předpokladů, jako je povolání nebo funkce, takové rozhodnutí učinit –

lékaře, sportovce (nikoliv amatérské), piloty atd.

Zákon tedy rozhodně nedopadá na domácí experimenty, pokoutní léčitele a amatérské

trenéry  při  vykonávání  jejich  činnosti.  Analogicky  bychom jejich  konání  teoreticky

mohli  ospravedlnit,  ale nedošlo by již k naplnění zákonných požadavků přípustného

rizika. Naopak slovenský trestní zákon34 podmínku speciálního subjektu nezná35, stejně

jako polský trestní zákon.36

Soulad se stavem poznání

Ne každé jednání  osob riskujících  je  možno subsumovat  pod první  odstavec tohoto

ustanovení. Celý postup musí být zároveň v souladu s dosaženým stavem poznání a

informacemi, které měly v době rozhodování o dalším postupu. Nelze se divit, že dikce

zákona  umožňuje  přípustné  riziko  podstupovat  pouze  některým subjektům,  je  třeba

zajistit,  aby  nedocházelo  ke  zbytečně  podstupovanému  nebezpečí,  a  vyhnout  se

neuváženým krokům – ať už ve vědě, hospodářství či sportu. Přesto samotné povolání

34 300/2005 Z. z., Trestný zákon

35 Mašľanyová, D. a kol., Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
36 Art. 27,  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny
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osoby nemusí vždy znamenat její odbornost, proto je kumulativně vyžadováno splnění i

tohoto předpokladu.

Pro naplnění podmínek přípustného rizika se vyžadují znalosti, které byly v dané době

dostupné a  aktuální  jak  obecně,  tak  v  konkrétním oboru,  o  který  se  jedná.  Je  tedy

vyžadována nejen  znalost  relativně  úzké  problematiky,  jíž  se  daný subjekt  ve  svém

povolání,  funkci  či  zaměstnání  zabývá,  tj.  znalost  odborná,  ale  také  do  jisté  míry

obecná,  jako  jsou  zásady  racionální  činnosti  vyplývající  z vědeckých  poznatků

všeobecně,  ale  i konkrétní  stav  vědeckých  poznatků  závazných  nebo  doporučených

příslušnými  orgány  ve  formě  norem,  normativů  a předpisů  pro  jednotlivá  odvětví

a druhy činností37 .  Přesto se může při hodnocení situace vyskytnout velké množství

neznámých, které by ale tam, kde stupeň poznání dosud nedosáhl požadovaných hodnot,

ačkoliv se jeví daný problém jako nepodstatný, bylo možno nahradit kvalifikovaným

odhadem.38 

Toto  určité  změkčení  podmínek  je  nezbytné  pro  fungování  celého  konstruktu

přípustného rizika, jelikož tyto situace se budou ve výzkumu objevovat nezřídkakdy.

Zároveň ale nelze připustit,  aby subjekty rozhodovaly na základě znalostí,  které jsou

zastaralé nebo nedostatečné. Bylo by lze shrnout, že subjekty jsou povinny jednat  de

lege artis.

Problém nastává v situaci, kdy půjde o zcela převratné objevy. Všechny obory lidské

činnosti  se neustále  specializují  a okruhy zájmu jednotlivých badatelů se díky tomu

logicky zužují.  Vznikají  nové obory o méně lidech, kteří  jim rozumí.  Vědomosti  se

rozmělňují.  Lze  si  snadno  představit  případ,  kde  úroveň  poznání  bude  velmi  těžko

posuzovatelná, jelikož pojem „dosažený stav poznání“ bude zcela mimo rámec toho, o

jaký objev se jedná. Znalosti z podobných oborů nebudou stačit a potenciální vynález

bude vyžadovat znalosti jen těch nejlepších z nejlepších, jejichž činnost se té obvyklé

vymyká. Podle čeho poté posuzovat případ, když dosažený stav poznání bude stavem

pouze několika málo myslí? Bude zřejmě třeba požadavky zákona snížit na „odborně

vzdělaný“ a „informovaný“, aby byla zachována možnost ospravedlnit jednání těchto

vynálezců (také lékařů při nových postupech atd.), a zajistit tak možnosti jednat tak, aby

37 Prouza, D. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010.
38 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
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mohlo docházet k naplnění smyslu tohoto ustanovení – pokroku.

Společenská prospěšnost

Cílem podstupování rizika má být z pohledu trestního zákona pokrok. Pokrok takový,

který  je  společensky  prospěšný.  Prospěšnost  účelu  je  nezbytné  vykládat  v  jeho

celospolečenském  kontextu,  kde  jde  zejména  o  dosažení  potřebných  a  užitečných

hodnot  pro  větší  okruh  recipientů,  konkrétně  by mohlo  jít  o  takový  cíl,  kterým se

zvyšuje  celková  společenská  efektivnost  a produktivita  práce,  jestliže  dochází

k osobním,  časovým  a materiálovým  úsporám39,  ale  také  o  záchranu  společenských

hodnot před zničením40. Zásadně je vyloučen individuální prospěch (pokud se zároveň

nekryje s tím společenským).

Splnění zamýšleného účelu by mělo vést  ke zvětšení  uznávaných hodnot či  k tvorbě

úplně nových, dále musí jít  o hodnoty takové, které nejsou v rozporu se základními

lidskými právy a svobodami a nepřináší neoprávněný prospěch.

Výklad  tohoto  požadavku  je  velmi  problematický,  jelikož  pojem  společenská

prospěšnost  bude  každý  člověk  vnímat  jinak,  co  se  zdá  pro  jednoho  jako  největší

priorita, to může druhému připadat banální a zbytečné, jistě se budou do pojmu promítat

i zájmové preference větších skupin (nemocnému vzácnou chorobou bude nalezení léku

na jeho nemoc připadat jako prioritní, avšak z celospolečenského hlediska bude daleko

důležitější výzkum častějších chorob).

Termín společenská prospěšnost se bude v čase i místě značně proměňovat, svůj nemalý

vliv bude mít i politické prostředí v době, kdy se bude o podstoupení rizika, případně o

jeho následném hodnocení  ve  smyslu  okolnosti  vylučující  protiprávnost  rozhodovat.

Jedinými jistými maximy budou základní lidská práva a svobody.

 

39 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
40 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010.
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Soulad s veřejným zájmem, dobrými mravy a lidskými právy

Druhý odstavec § 31 vyžaduje, aby nebylo riziko podstupováno v rozporu s veřejným

zájmem, dobrými mravy a lidskými právy. Tato omezení mají zjevně korigovat termín

společenská  prospěšnost,  která  by  ve  svém  absolutním  pojetí  mohla  znamenat

opomenutí  ochrany  některých  menšinových  problémů  a  mohly  by  se  nadřazovat

absolutní zájmy většiny.   

Veřejný zájem definuje právnický slovník41 následovně: „druh zájmu, který je obecně

prospěšný  (zejména  zájem  státu  či  jiné  veřejnoprávní  korporace),  opak  čistě

soukromého zájmu. Uplatňuje se v tvorbě, interpretaci a v aplikaci práva, zvláště jako

jeden ze dvou důvodů zákonné limitace základních práv a svobod. Protože se jedná o

jeden  z  právních  pojmů  s  neostrým  významem,  měl  by  být  v  zákonech  blíže

specifikován či definován“. Tento termín lze podle Ústavního soudu také ztotožnit se

slovním  spojením  „zájem  obecně  prospěšný“42,  což  ale  obsah  tohoto  neurčitého

právního pojmu opět blíže nespecifikuje. O to více je v případech, kdy je tento termín

používán,  kladen  důraz  na  výjimečnost  a  osobitost  každého  konkrétního  případu  a

zvážení veškerých okolností, které by mohly mít na jednání subjektu vliv.  

Dobré  mravy  jsou  dalším  neurčitým  právním  pojmem,  jejichž  výklad  nezřídkakdy

přináší problémy. Nejčastěji jsou dobrými mravy poměřovány soukromoprávní vztahy,

avšak jde o natolik abstraktnosti se blížící pojem, že jeho použití je velmi široké. Dobré

mravy  můžeme  např.  podle  Telce  pojímat  obecně  srozumitelně  a jednoduše,  a to

jako způsoby chování bez újmy jinému člověku, zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané

rozhodnou částí společnosti, s nimiž právní řád spojuje právní následky43.

Ústavní soud opakovaně při  výkladu tohoto pojmu používá výklad,  že dobré mravy

„jsou  souhrnem  etických  obecně  uznávaných  a  zachovávaných  zásad,  jejichž

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v

souladu s obecnými mravními zásadami a právními principy.“ 44 a často ještě zdůrazňuje

potřebu posuzování v konkrétním případě se vztahem k době i místu, kde se má pojem

41 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, Praha: C.H. BECK, 2009.
42 I. ÚS 198/95
43 Telec, I., Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek, Právní 
rozhledy 1/2011, s. 1
44 IV.ÚS 3653/11
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vykládat:  „Tento  obecný  horizont,  který  vývojem společnosti  rozvíjí  i  svůj  morální

obsah v prostoru a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě

v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.“45 V

praxi se často tento termín zaměňuje či alespoň prolíná s termíny veřejná morálka či

mravnost. 

Poslední a neopominutelnou podmínkou jednání spadajícího pod přípustné riziko je, že

jednání není v rozporu s lidskými právy, která úzce souvisí s demokratickým a právním

státem.  Lidská  práva  můžeme  pojímat  jako  systém  hodnot  v  postavení  jedince  ve

státním  systému  a  jejich  ústavní  zakotvení  je  pozitivněprávním  vyjádřením  hodnot

ústavního a právního státu46.

Riziko

Slovník  cizích  slov47 definuje  tento  pojem  jako  nebezpečí,  vysokou  míru

pravděpodobnosti nezdaru a ztráty. Slovník spisovné češtiny48 jako nebezpečí, možnost

škody, ztráty, nezdaru. Ottův naučný slovník49 jako „odvahu, se kterou čelí podnikatel

možné ztrátě při svém podniku. V přeneseném smyslu znamená ztrátu samu“ a slovník

českého  práva50 o  ní  hovoří  jako  o  jedné  z  okolností  vylučujících  protiprávnost

rozpracovaný teorií, jenž prozatím nenalezl odraz v trestním zákoně (rok 2002). Gřivna

jej  v Komentáři51  pokládá za  určitý stav nejistoty,  zdali  se vůbec v očekávané míře

dostaví žádoucí následek, a to při vědomí, že můž

e dojít k následku negativnímu. Jiní jej považují za „kvantifikovanou, strukturovanou

nejistotu výsledků určité rozhodovací či výkonné činnosti“52.

Riziko samo o sobě je většinou ve společnosti vnímáno jako nežádoucí.  Představuje

45 II. ÚS 249/97
46 Zimek, J., Ústavnost a český ústavní vývoj, Brno: Masarykova univerzita, 2003.
47 www.slovnik-cizich-slov.abz.cz
48 Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha:
Academia, 1994.
49 Ottův slovník naučný / díl dvacátý prvý, Praha, Argo, 2000.
50 Madar, Z., Slovník českého práva – I. a II. díl, Praha: Linde 2002.
51 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
52 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
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vždy určité potenciální nebezpečí, nejistotu, které se bojíme. Samo o sobě ale nemůže

být čistě špatné nebo dobré – nejenomže nic v životě není bez rizika (dokonce se vžilo i

pořekadlo, že „risk je zisk“) a neustále se musíme rozhodovat, jak a co budeme konat,

žádný nový postup se bez něj neobejde. Riziko nezávisí na lidských znalostech, riziková

situace obsahuje jak výsledky předpokládané, tak také ty, o kterých subjekt nevěděl,

ačkoliv je znát měl či mohl, ale i ty, které objektivně předpokládat nemohl.53

Riziku se tedy v každodenním životě nevyhneme, a je tedy třeba naučit se posuzovat

velmi opatrně, zda je dané riziko ještě akceptovatelné, či už překročilo tyto hranice.

Jak je z definic vidno, ve všech případech, kde se někdo pokoušel riziko definovat, či

tento  termín  používá,  je  zdůrazňována  právě  nejistota,  která  je  imanentní  všemu

novému jednání. Ve vztahu k riziku, o kterém mluví trestní zákoník, půjde o to, jak co

nejvíce omezit a zmenšit případné negativní dopady těchto nejistých, možných událostí.

Z  toho  důvodu  bývá  zdůrazňován  princip  subsidiarity  použitých  možností,  tj.,  že

požadovaného výsledku není možno dosáhnout jinak. 

Otázkou  zůstává,  zda  je  tento  princip  absolutní,  nebo  lze  za  podmínek  téměř

nedosáhnutelného jednání zvolit možnost, která je méně nákladná či náročná, a zda tedy

cíl není natolik významný, že jej vyváží větší pravděpodobnost neúspěchu než v případě

jiném (např. i obětování života ve prospěch více lidí atd.).

Poměr cíle a rizika

Zákonná definice obsahuje několik pojmů, které mohou už samy o sobě přinášet velké

množství výkladových problémů, jelikož jsou těžko přesně definovatelné a praxe přináší

stále nové a nové případy, se kterými je třeba se vyrovnat. O to větší těžkosti mohou

nastat při následném porovnávání požadavků těchto dvou různorodých věcí. Obecně lze

většinou vycházet  z přímé  úměry,  že  čím větší  prospěch  je  předpokládán,  tím větší

riziko je možno podstoupit. Ačkoliv jde často o hodnoty neporovnatelné (lidské zdraví,

majetek,  vědecko-technický pokrok atd.) a výsledek nejistý, je toto možné u situací,

které  jsou zjevně právním řádem připouštěny,  jelikož  – jestliže  právní  řád  aprobuje

53 Kuchta, J., Riziko v pojetí kriminologickém a juristickém, Brno: Masarykova univerzita, 1997.
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vývoj  vědy,  výzkumu,  technologie,  zdravotnictví  apod.  –,  musí  tolerovat  i  určitá

přiměřená rizika, která jsou s touto dovolenou, prospěšnou a žádoucí činností spojena.54.

A zde se budou srovnávat velikost zamýšleného pozitivního výsledku, velikost možného

negativního následku i stupně pravděpodobnosti, že tyto nastanou.55

Cíl, jak již bylo řečeno v předchozích podkapitolách, musí být celospolečenský a nesmí

být v rozporu s dobrými mravy, veřejným zájmem a lidskými právy.

Poměřování  cíle a rizika je,  jak už z jejich vágních a  různorodých definic vyplývá,

velmi složité. Jelikož jsme při výkladu omezeni i dalšími zákonnými požadavky, nejde

jen o maximalizaci možných výhod na jedné straně a minimalizaci možných ztrát na

straně  druhé,  ale  také  o  relaci  k  veřejnému  zájmu,  zásadám humanity  a  morálním

pravidlům,56 což celou situaci značně komplikuje. Při rozhodování tedy nelze použít

jednoduchý výpočet rozdílu velikosti potenciálního zisku a ztráty, ale je třeba počítat i s

jednotlivými  pravděpodobnostmi,  že  tyto  účinky nastanou.  Je  třeba  nalézt  optimální

poměr  mezi  velikostí  a  důležitostí  chráněných  hodnot,  důležitostí  zamýšleného

výsledku,  ale  také  velikost  možného  výsledku  negativního  za  posuzování

pravděpodobností, že nastanou.

Posuzování  důležitosti  hodnot  bude  spočívat  např.  v  jejich  nahraditelnosti,  a  tak

ohrožení lidského života a zdraví bude vždy bráno až za nejzazší hranici, které je možno

se  přiblížit,  a  při  potenciálním  ohrožení  takovýchto  hodnot  bude  muset  být  cílený

výsledek  extrémně  důležitý.  Druhý  odstavec  §  31  však  tyto  hodnoty  chrání  ještě

zvláštně: vyžaduje v takovém případě souhlas dotčených subjektů s takovouto újmou, a

to  v  souladu s  předpisem danou  problematiku  upravujícím.  Zajisté  půjde  o  souhlas

informovaný a svobodný, některé zvláštní předpisy budou dokonce vyžadovat takovýto

souhlas v písemné formě (např. u transplantace).

Je  tudíž  možné připustit  i  situace,  kde  může být  způsoben následek závažnější  než

očekávaný  výsledek57 (oproti  např.  krajní  nouzi).  Zákonný  požadavek  speciálního

54 Novotný, O., Vanduchová, M., Šálmal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010.
55 Novotný, F. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion. 2010.
56 Novotný, F. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion. 2010.
57 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
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přístupu k těmto hodnotám jen zdůrazňuje jejich důležitost.

O metodizaci odhadu rizika se pokusil Hajn, podle kterého se rizikovost hodnotí podle

pravděpodobnosti výskytu negativních jevů a jejich závažnosti, ovšem rizika a užitnost

jednotlivých alternativ se kalkulují samostatně. Vychází se z prvotní volby alternativy

s nejvyšší užitností, poté se hodnotí rizika spojená s touto alternativou. Pokud je toto

riziko malé či zvládnutelné, zůstává se u této alternativy, v opačném případě se přechází

k alternativě, která je v pořadí s druhou nejvyšší užitností58, matematizovat hodnoty zase

zkoušel  Miřička59,  když  přišel  se  stupnicí  vyjadřující  užitečnost  činu.  Měřítkem

nebezpečí  jsou  podle  něj  hodnota  chráněného  statku,  rozsah  hrozící  škody  a její

pravděpodobnost,  pro  každé  hledisko  existuje  stupnice  o  stejném  počtu  stupňů.

Odhadem následně stanovíme intenzitu veličiny číslem a součin všech tří hodnot vyjádří

nebezpečí. Totéž je třeba udělat s užitečností a porovnat.

Obě  metody  umožňují  analogicky  rozebrat  možné  následky  a  jsou  jistě  užitečné.

Výpočty mohou být dobrým východiskem pro další hodnocení, avšak je třeba mít na

zřeteli, že ačkoliv se jedná o metodu analogickou a výsledky se zdají být průkazné, stále

jde  jen  o  subjektivní  posuzování  daného  problému,  kdy přiřazujeme  k  hodnotám a

věcem  nekvantifikovatelným  jejich  číselnou  hodnotu.  Navíc  je  stále  třeba  jejich

výsledky poměřovat  následně i z hlediska etického (zákaz některých typů pokusů na

dětech, těhotných ženách, duševně poškozených apod.)60.

Ať  už  vyjdou  výsledky poměřování  jakkoliv,  je  před  zahájením rizikového  jednání

zároveň  od  subjektů  požadováno,  aby  případné  riziko  minimalizovaly  a  provedly

všechna  příslušná  opatření  pro  zamezení  škodlivému  následku  (minimalizace  ztrát).

Pokud jsou provedeny před činností/pokusem všechny myslitelné překážky pro nastání

škodlivé  situace  a  zároveň  víme,  že  zamýšleného  cíle  nelze  dosáhnout  jinak

(subsidiarita), lze přistoupit k rizikovému jednání.

58 Hajn, P. Jak uzavírat hospodářské smlouvy. Praha: Panorama, 1982.
59 Miřička, A. O formách trestné viny a jejich úpravy zákonné. Praha, 1902.
60 Kuchta, J., Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost v návrhu kodifikace trestního práva 
hmotného, Trestněprávní revue 6/2004, s. 165
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Přípustné riziko ve zdravotnictví

Při výkladu přípustného rizika se odvětví  medicíny přímo samo nabízí  za příklad –

výkon  lékařské  profese  obsahuje  veliké  množství  těžkých  a  riskantních  rozhodnutí,

přičemž jsou v sázce hodnoty veliké, ne-li nejvyšší – lidské životy. To vše za velkého

tlaku a ne úplně jistých výsledků při  snaze chránit  lidské zdraví.  Zásahy do tělesné

integrity  člověka  jsou  na  denním pořádku  –  např.  transfuze  a  transplantace  orgánů

živých dárců. Pokud by protiprávnost nebyla u těchto jednání vyloučena, mohlo by jít o

trestný čin ublížení na zdraví61. Právě medicínské zákroky však nebyly vždy součástí

přípustného rizika. Tzv. lékařský zákrok byl autory před trestním zákoníkem zmiňován

často jako samostatná okolnost vylučující protiprávnost.62

Při většině zdravotnických výkonů je tedy splněn jak speciální subjekt – zdravotník –,

tak  naplněn  požadavek  prospěšného  cíle  (cílem  celého  zdravotnického  povolání  je

společensky prospěšné jednání spočívající v ochraně lidského zdraví a životů). Nelze

mít pochyby, že tato okolnost vylučující protiprávnost právě zde najde široké uplatnění.

Problematický  však  může  být  výklad  pojmu  postupu  lege  artis  a  samozřejmě  už

samotná otázka (obecnější a významnější) – kriminalizace jednání lékařů63. To je veliký

problém dnešního zdravotnictví, kdy stále více osob dává přednost trestnímu oznámení

než  řádnému  občanskoprávnímu  postupu.  Je  třeba  si  uvědomit,  že  hrozby

trestněprávními  postihy  ve  svých  důsledcích  vedou  k  alibismu  a  právní  opatrnosti

lékařů, což není ve prospěch pacienta.64 Kde jinde než při záchraně životů by měly být

riskovány  nové  postupy,  které  mají  zajistit  jinak  nedosažitelný  cíl?  Za  přibývající

hrozby postihem se však lékaři stávají opatrnějšími, zdrženlivějšími a to může vést až k

opaku toho, k čemu mají sloužit – pomoci pacientům. Proto je zde snad ještě více než

kde jinde třeba připomínat, že trestní právo má být používáno jako ultima ratio a tam,

kde by stačila  pouhá  civilní  žaloba,  by nemělo  být  přistupováno k  trestněprávnímu

61 Solnař. V, Fenyk, J, Císařová, D., Základy trestní odpovědnosti podstatně přepracované a doplněné 
vydání, Praha: Orac, 2003,2004.
62 Viz např. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Základy trestní odpovědnosti, Praha: Orac, 2003.
63 Mach, J. Praktické problémy medicínského práva, Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 1/2008, str. 
15–23
64 Mach, J. Praktické problémy medicínského práva, Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 1/2008, str. 
15–23
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stíhání. K němu by mělo docházet spíše výjimečné a pouze v případech zcela zjevného

porušení  povinností  zdravotníka,  které  významně  porušuje  nebo  ohrožuje  zájmy

chráněné trestním zákoníkem65.

V případech, kde je trestněprávní stíhání namístě nebo k němu z jakýchkoliv důvodů

došlo, je o to důležitější správný výklad a aplikace přípustného rizika, které by mělo

fungovat jako jistý korektiv zabraňující přílišnému tlaku na lékaře, který by ve výsledku

zabraňoval používání nových a efektivnějších metod léčby.

Subjekt

Jak  již  bylo  řečeno  v  obecném  úvodu,  zákon  vyžaduje  pro  naplnění  podmínek

přípustného rizika speciální subjekt. V tomto případě literatura používá jak pojmu lékař,

tak zdravotník,  zdravotnický pracovník,  farmaceut  atd.  Je zřejmé,  že subjektů,  které

mohou být v rámci medicínského práva považovány za speciální, je více, přičemž za

nejobecnější  pojem  můžeme  považovat  slovní  spojení  zdravotnický  pracovník.

Upřesnění toho, kdo všechno do této kategorie spadá, a na koho tedy dopadá ustanovení

o přípustném riziku, musíme hledat v několika různých zákonech – bezesporu půjde o

poskytovatele  zdravotních  služeb  ve  smyslu  zák.  č.  372/2001  Sb.,  o  zdravotních

službách a podmínkách jejich poskytování, který částečně odkazuje také na zákon č.

95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a

zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  způsobilosti  k  výkonu

nelékařských  zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s

poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o

nelékařských zdravotnických povoláních).

65 Cibulka, K. O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví, Trestněprávní revue, 2010, č. 3
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Poskytovat zdravotní služby mohou podle těchto zákonů pouze takové osoby, které k

nim mají oprávnění, získané za naplnění podmínek vyžadovaných právě těmito zákony.

Pro  použití  v  textu  by bylo  lze  shrnout,  že  mezi  zdravotnické  pracovníky můžeme

zařadit např. lékaře, farmaceuty, klinické psychology, logopedy66 atd.

Soulad s dosaženým stavem poznání

Další nezbytnou podmínkou přípustného rizika je soulad jednání speciálního subjektu s

dosaženým stavem poznání – lege artis.

Definice jednání lege artis je velmi komplikovaná, jelikož jde o pojem, jenž není právně

nikde zakotven a jehož povaha to nejspíše ani nedovoluje. Podle některých autorů jde

spíše o pojem medicínský než právní a navíc velmi vágní, který se stává slangovým67.

Toto slovní spojení vyjadřuje způsob chování, postupu, který je doslovně řečeno „podle

pravidel  vědy,  umění  či  zákona68“.  K jeho vysvětlení  se  můžeme přiblížit  pouze  za

použití kombinace mnoha zdrojů – literatury, soudních rozhodnutí, Úmluvy o lidských

právech a biomedicíně, Etického kodexu České lékařské komory, již zrušeného zákona

č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, na který se odvolává většina článků zabývajících se touto

problematikou,  a  dozajista  zákonem,  který  jej  nahradil  –  zák.  č.  372/2001  Sb.,  o

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Jednání lege artis podle literatury obecně znamená, že půjde o postup, který je odborně

medicínsky uznávaný (ověřený, osvědčený), jehož účinnost, resp. účelnost a důvodnost

se všeobecně, nebo alespoň převážně přijímá, a který je navíc v souladu s aktuálním

stavem vědy, s dosaženou nejvyšší úrovní teoretických a praktických poznatků v oblasti

poskytování zdravotní péče. Úmluva o lidských právech a biomedicíně požaduje totéž –

stanoví,  že  jakýkoliv  zákrok v oblasti  péče  o zdraví,  včetně  vědeckého výzkumu,  je

nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy69 a zák. č.

66 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, druhé, upravené vydání, nakladatelství 
Orac 2004.
67 Císařová, D., Sovová, O. a kol., Trestní právo a zdravotnictví, druhé, upravené vydání, nakladatelství 
Orac 2004.
68 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=lege+artis
69 Úmluva o lidských právech a biomedicíně zák. č. 96/2001 Sb. m. s.
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372/2001 Sb.  o  zdravotních službách a  podmínkách jejich poskytování  požaduje  po

zdravotníkovi  poskytování  péče  na  náležité  úrovni  v rozsahu  odpovídajícím  jeho

způsobilosti,  zdravotnímu  stavu  pacienta  a  za  aplikace  etických  principů.  Podobné

podmínky vyžaduje  i  Etický  kodex70,  který  v  §  2  vyžaduje,  aby lékař  v  rámci  své

odborné  způsobilosti  a  kompetence  svobodně  volil  a  prováděl  ty  preventivní,

diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které

pro nemocného považuje za nejvýhodnější.

Budeme-li vycházet z těchto podmínek, je třeba vysvětlit, co znamená uznávaný postup,

aktuální stav vědy a nejvyšší úroveň teoretických a praktických požadavků a jakých

etických principů se týká.

Uznávaný postup

Uznávanými  postupy  budou  zajisté  postupy  používané,  ověřené,  vyučované,  které

schválila  většina  lékařské  obce.  To  může  ale  poněkud  soupeřit  s  požadavkem

aktuálnosti, jelikož co je aktuální, to zpravidla nedosahuje velikého stupně ověřenosti a

nemuselo se ještě zdaleka dostat do osnov pro vzdělávání lékařů. Přípustné riziko ale

požaduje jak tuto novost, tak zároveň uznávanost, mezi kterými je nutno hledat ještě

použitelnou hranici. Určitým vodítkem můžou být opatření ministerstva zdravotnictví a

metodické návody publikované ve věstníku ministerstva, které však nejsou závaznou

právní normou, avšak mají  svůj  význam pro medicínskou praxi71,  a pak také Etický

kodex,  který  upravuje  používání  nových  způsobů  léčení,  které  je  možné  použít  u

nemocného  až  po  dostatečných  biologických  zkouškách,  za  podmínek  dodržení

Helsinské konvence a Norimberského kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy,

pokud pacienta nepoškozuje72, což by také mělo vést k zúžení naší představy o tom, co

je  vyžadováno.  Další  zárukou  uznávaných  postupů  by  mohlo  být  také  publikování

článků  v  renomovaných  odborných  časopisech,  ve  kterých  by  byla  představovaná

metoda  brána  odborníky  za  aplikovatelnou.  Používání  nových  metod  je  nepřímo

70 § 1 odst 1 Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory, Etický kodex České lékařské komory
71 Sokol T., Lege artis, známý pojem neznámého obsahu http://pravniradce.ihned.cz/c1-42774960-lege-
artis-znamy-pojem-neznameho-obsahu
72 § 2 odst 17 Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory, Etický kodex České lékařské komory
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podporováno také zákonnými požadavky na celoživotní vzdělávání lékařů upravenými

v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a

farmaceuta73,  které  se  opakují  i  v  již  zmiňovaném Etickém kodexu74.  Tyto  zákonné

požadavky zdůrazňují nutnost aktualizace vědění zdravotníků a je logickým závěrem, že

po osvojení si znalostí přijde na řadu i jejich praktické využití, tudíž zákonodárce tímto

způsobem potvrzuje nezbytnost používání nových metod.

Problémy  mohou  při  výkladu  uznávaného  způsobu  léčby  způsobovat  zejména

alternativní metody, jako je akupunktura či homeopatie, které určitým lidem pomáhají,

avšak  veliká  část  medicínského  světa  je vůbec  neuznává.  Půjde  v  jejich  případě  o

praktické poznatky dosažené v lékařské vědě, a tedy o postupy spadající do zákonného

vymezení přípustného rizika, či jde z hlediska zákona o šarlatánství, které nemá právo

na obhajobu? Nelehký úkol čeká na zpracovatele posudku v oblasti medicíny, pokud

půjde o řešení těchto případů.

Dosažená nejvyšší úroveň teoretických a praktických poznatků

Přípustné  riziko  vyžaduje  jednání  podle  dosaženého  stavu  poznání,  tj.  jednání

odpovídající nejvyšší úrovni teoretických a praktických poznatků, jakých bylo obecně

dosaženo.  Požadovanou  nejvyšší  úroveň  však  nelze  vykládat  absolutně.  Bylo  by

absurdní požadovat po lékaři v každé chvíli bez výjimky jen nejnovější postupy, které

jsou nezřídkakdy nákladné a často také nedostupné – šlo by o nesplnitelnou, a tudíž také

nesmyslnou podmínku. Bylo by nemožné posuzovat jednání lékaře jako non lege artis

pouze  proto,  že  v  daném okamžiku  nepoužil  určité  zařízení  či  postup,  když  neměl

objektivně příslušné prostředky k ošetření tímto způsobem. 

Z tohoto případu je vidno, že je třeba při výkladu nejvyšší úrovně postupovat rozumně a

obezřetně  –  tato  požadovaná  úroveň  bude  ohraničená  faktory  jak  ekonomickými

(problémy financování zdravotnictví), tak také konkrétní situací, ve které se lékař v tu

73 § 22 zák. č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
74 § 2 odst. 10 Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory, Etický kodex České lékařské komory
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chvíli nachází. Tyto podmínky zdůraznil při výkladu pojmu i Nejvyšší soud75, který za

jednání non lege artis považuje jednání, kdy lékař při výkonu svého povolání nedodrží

rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to v mezích daných rozsahem svých

úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních podmínek a objektivních možností.

Soulad s etickými principy

Tento požadavek jednání  lege artis je částečně vyjádřen i v samotném paragrafovém

znění  přípustného  rizika,  kde  je  zakazováno  jednání  v  rozporu  s  lidskými  právy či

dobrými mravy, ke kterým se etické principy jistě vážou.

K výkladu pojmu lege artis bezpochyby patří, proto je třeba zabývat se jimi hlouběji. K

bližšímu poznání principů by nám měl pomoci Etický kodex České lékařské komory,

který v prvé řadě akcentuje péči o zdraví v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty

ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na

důstojnost  lidského  jedince76.  Tyto  hodnoty  by  měly  být  vždy  chráněny  a  každý

zdravotník by měl jednat s nimi v souladu. Etické principy formuloval už Hippokrates77,

který  požadoval  po  lékařích  snahu  o  zachování  života  v  každém případě  (dokonce

zakazoval potraty a eutanazii), dodržování lékařského tajemství a celkově mravný život .

Od té doby se povinnosti lékaře v důsledku kulturního a vědeckého rozvoje měnily, a

tedy i složitost etického rozhodování. Základní zásady Hippokratovy přísahy byly a jsou

proto rozšiřovány o jiné oblasti, aspekty a otázky, které ovšem vždy zůstávají v souladu

s  původními  myšlenkami  přísahy.78 Potřebu  nově  formulovat  principy  postupu

lékařských  pracovníků  přinesl  v  posledních  desetiletích  zejména  obrovský  rozmach

genetiky a  na ni  navazujícího  výzkumu,  což  vedlo  k zařazení  této  problematiky do

Úmluvy  –  např  ustanovení  o  zákazu  výběru  pohlaví  (což  dříve  nebylo  vůbec

myslitelné),  zásady změny lidského genomu (pouze  pro  preventivní,  diagnostické  a

léčebné účely, a to pouze pokud to neovlivní genom potomků). Medicína se bude dále

rozvíjet, a tak bude třeba měnit i vnímání toho, co je etické a co ne.

75 7 Tdo 219/2005
76 § 1 odst 1 Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory, Etický kodex České lékařské komory
77 Hippokratova přísaha http://www.euromedicine.eu/cze/clanky/detail/64/
78 Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol., Etika a komunikace v medicíně, Praha: Grada Publishing, 2011.
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Ohrožení hodnot v souladu s jinými předpisy

V oblasti zdravotnictví se častěji než jinde můžeme setkat s jednáním ohrožujícím jak

zdraví, tak život člověka. To vše se ale děje s cílem tyto hodnoty chránit.  Jakékoliv

právní posuzování jednání je značně ztěžováno povahou chráněných objektů – lidské

zdraví  a  život  jsou nevyzpytatelné  veličiny,  které  je  těžké  jakkoliv  hodnotit.  Každý

organismus  se  chová  jinak,  a  proto  se  zde  více  než  kde  jinde  vyskytuje  mnoho

proměnných  při  každém rozhodnutí.  I  velmi  vzdělaní  a  zkušení  lékaři  se  tak  často

dostávají  do  situací,  kdy pod  jejich  vedením dojde  k  ohrožení  či  poškození  těchto

nenahraditelných hodnot, na které zákon pamatuje zvláště ve druhém odstavci79, kde je

při  činnosti,  která  ohrozí život nebo zdraví člověka,  vyžadován souhlas v souladu s

jiným právním předpisem. Obecně platí, že osoba, která je ohrožena na životě či zdraví,

musí být poučena o všech rizicích spojených s rizikovou činností80. V oblasti lékařství

tak  půjde  jak  o  souhlas  pacienta  s  prováděným  zákrokem,  tak  o  vyjádření

informovaného nesouhlasu (reversu)81.

Požadavek informovaného souhlasu formuluje Úmluva v kapitole 2., kdy pro provedení

jakéhokoliv zákroku v oblasti péče o zdraví vyžaduje splnění této podmínky. Pacient

musí být podle Úmluvy předem řádně informován o účelu a povaze zákroku a o jeho

důsledcích i rizicích. U osoby neschopné dát souhlas lze zákrok provést, jen pokud je k

přímému prospěchu,  a  to  navíc  jen pouze  se  souhlasem jejího zákonného zástupce,

příslušného orgánu nebo osoby či instituce zmocněných zákonem. Takovou situaci si lze

ve zdravotnictví snadno představit – stav pacienta je natolik vážný, že mu neumožňuje

jakkoliv vyjádřit souhlas/nesouhlas nebo není ani schopen přijmout informace, které by

mu byly předkládány. Ve vnitrostátních předpisech se tyto požadavky odrážejí v zák. č.

372/2011 Sb., kde v § 28 a § 34 zákon vyžaduje, aby souhlas byl učiněn svobodně a bez

nátlaku na základě informací poskytnutých mu zdravotníkem. 

79 § 31 odst.2 TZ
80 Vantuch, P., Trestní zákoník s komentářem, Olomouc: ANAG, 2011.
81 Mach, J. Praktické problémy medicínského práva, Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 1/2008, str. 
15–23
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Nestačí pouze zběžné seznámení se stavem v lékařské mluvě, naopak je vyžadováno,

aby byl pacient informován srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu82, a to o

všech  možných  i  nemožných  rizicích,  přičemž  mu  musí  být  umožněno  ptát  se  na

cokoliv,  co  s  jeho  stavem  a  případným  zákrokem  souvisí.  Tento  rozhovor  by  měl

obsahovat jak objasnění současného stavu, tak také (pokud jsou známy) jeho příčiny,

prognózy do budoucna,  detaily ohledně možností  léčby,  budoucí  omezení...  Lékař  v

žádném případě nesmí pacientovi cokoliv zatajit. Pokud pacient není ve stavu, kdy by

byl  schopen  tyto  informace  vnímat  či  jim  porozumět,  nebo  je  nezletilý,  případně

zbavený  způsobilosti  k  právním  úkonům,  budou  sděleny  tomu,  kdo  za  něj  bude

rozhodovat  –  zákonnému  zástupci.  Pokud  je  pacient  v  takovém  stavu,  že  bude

vyžadovat péči jiných osob, je zdravotník povinen sdělit těmto osobám vše potřebné,

aby bylo možno se kvalifikovaně rozhodnout.

Až na základě takto poskytnutých informací je možné udělit  souhlas, který naplňuje

podmínky § 31 odst. 2. TZ, tak aby mohlo jít o přípustné riziko.

Zároveň existují další zvláštní předpisy, kterými je třeba se řídit – např. transplantační

zákon č. 285/2002 Sb. nebo zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.,

který také blíže upravuje postupy v případě zkoušení nových metod.

Přípustné riziko ve sportu

Sport je v dnešní společnosti téměř všudypřítomný, popularita zdravého životního stylu

roste, a tak se během dne setkáváme s více a více lidmi, kteří pravidelně běhají, hrají

fotbal,  volejbal,  ale  i  těmi,  kteří  se  sportu  věnují  profesionálně.  Televizní  přenosy

fotbalu, baseballu a golfu ve světě trhají sledovaností rekordy, a tak se do tohoto odvětví

také dostává více peněz, takže vznikají nová pracovní místa, rostou sázkové kanceláře

apod. Čímž se sport dotýká čím dál tím více lidí. S rostoucí popularitou této činnosti ale

vzrůstá i počet osob, které se mohou účastnit trestné činnosti s tím spojené, a tak vzniká

i nutnost vypořádat se s použitím přípustného rizika i v tomto odvětví lidské činnosti.

Zařazení sportu do činností, na které se tato okolnost vylučující protiprávnost vztahuje,

82 § 31 odst. 1 písm. a), zák. č. 372/2011 Sb.
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není  úplně  jednoznačné.  Toto  odvětví  prošlo  v  historii  mnoha  etapami,  kdy  bylo

oslavováno  celou  populací  (starověký  Řím),  a  tak  sportovci  mohli  téměř  vše,  přes

období, kdy podporováno nebylo téměř vůbec (středověk), po doby, kdy jej  výrazně

propagoval a zajišťoval stát. Doktrína tak během vývoje přišla s různými teoriemi, jak

se má stát (i veřejnost) ke sportu a riziku stavět.

Samotné  vymezení  sportu  a  sportovní  činnosti  je  nejednoznačné.  Právní  předpisy

většinou definují tento termín pouze pro účely své vlastní aplikace. Zákon 115/2001 o

podpoře sportu jej pro své účely definuje jako všechny formy tělesné činnosti, které si

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonický rozvoj

tělesné  i  psychické  kondice,  upevňování  zdraví  a  dosahování  sportovních  výkonů v

soutěžích všech úrovní. Dále ve druhém odstavci stanoví, že sportem pro všechny se

rozumí  organizovaný  a  neorganizovaný  sport  a  pohybová  rekreace  určená  širokým

vrstvám  obyvatelstva.83 Evropská  charta  jej  vymezuje  takto:  „sportem“  se  rozumí

všechny formy tělesné činnosti, které si – ať již prostřednictvím organizované účasti či

nikoli  –  kladou za  cíl  projevení  či  zdokonalení  tělesné  i  psychické  kondice,  rozvoj

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních84, opět ale

před tímto ustanovením nalezneme slovní spojení dávající najevo, že se jedná pouze o

definici pro tento konkrétní případ („v intencích této Charty“).

Ve všech dokumentech snažících se vymezit a nějak definovat pojem sport najdeme i

společné znaky. A to, že jde o tělesnou činnost, jež si prostřednictvím organizované i

neorganizované  účasti  klade  za  cíl  harmonický  rozvoj  tělesné  i  psychické  kondice,

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní85.

Není neznámé, že při sportovních aktivitách dochází k mnoha negativním externalitám

– časté  jsou různé druhy úrazů či  dokonce smrt,  nezřídkakdy však na profesionální

úrovni  i  korupce  a  doping.  Jak  na  ně  však  nahlížet  z  hlediska  práva?  Přístupů  k

posuzování trestnosti a jejímu vyloučení je ve vztahu sportu a práva několik. Mezi ty

nejznámější patří zejména:

83 § 2 Zák. č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu
84 čl. 2 písm. A Evropské charty sportu
85 Kučera, P., Ptáček, M. Několik poznámek k trestní odpovědnosti ve sportu. Trestní právo, 2009, č. 1, s. 
4–6  
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Teorie nedostatku zavinění, která stojí ve zkratce na zásadě, že u sportu nelze mluvit o

žádné formě zavinění, a proto je odpovědnost sportovců za sportovní úraz vyloučena –

na  tuto  činnost  nahlížíme z pohledu psychologického stavu,  ve  kterém se sportovec

nachází a ve kterém je vyloučena jak ovládací, tak volní složka subjektu, tudíž nelze

vůbec uvažovat o odpovědnosti.86

Teorie  vyloučení  objektivního  základu  trestného  činu,  kdy  v  těchto  případech

nepovažuje  zdraví  a  život  za  objekt  trestného  činu  ve  smyslu  ustanovení  trestního

zákoníku.  Obhájit  tento  názor  se  snaží  tím,  že  k  vyloučení  odpovědnosti  dochází

v podobných případech i  jinde -   např.  v  případě lékařských zákroků,  kde ohrožení

života  a  zdraví  také  není  trestným činem87 Obávám se  však,  že  tato  teorie  značně

argumentačně  pokulhává  –  konkrétním  vyloučením  odpovědnosti  v jednom  případě

není  možné úplně  ignorovat  objekt  trestného činu  –  v tomto případě  lidský život  a

zdraví.  Argumentem ad  absurdum bychom zde  zajisté  došli  k naprosto  paradoxním

situacím, kdy by tyto hodnoty vůbec nebyly objekty ve smyslu trestního zákoníku.

Teorie nešťastné náhody, která předpokládá, že se sportovci snaží soustředit na svou

sportovní činnost a vítězství, nehody se mohou stát, jsou dokonce při výkonu sportovní

činnosti  časté, ale z podstaty věci jsou pouze náhodami,  jelikož chybí úmysl takový

následek  způsobit88,  tudíž  by  na  základě  absence  této  volní  činnosti  neměli  být

trestněprávně postihování.

Teorie souhlasu poškozeného, podle které mají  být všechna zranění a jiné problémy

způsobené při sportu posuzovány z hlediska svolení poškozeného – okolnosti vylučující

protiprávnost  upravené v § 30 trestního  zákoníku,  která  stojí  na zásadě,  že  nejedná

protiprávně ten, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba

může bez  omezení  oprávněně rozhodovat,  jsou  činem dotčeny 89. Sportovec  by zde

dával  účastí  ve  hře najevo,  že  souhlasí  s  případným porušením svých práv,  přijímá

riziko, že může dojít k jeho zranění během sportovního zápolení. Problémem této teorie

86 Kuklík, J., Hamerník, H., Sup, M., Králík, M., Haindlová, M., Kohout, D., Kučera, V., Carpenter, 
Kevin., Radostová, K., Chizzola, P., Sportovní právo, Praha: Auditorium, 2012.
87Králík, M. Několik poznámek k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Právní rozhledy 
2006, č. 15
88 Králík, M. Několik poznámek k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Právní rozhledy 
2006, č. 15
89 § 30 trestního zákoníku
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však je třetí odstavec § 30 trestního zákoníku, který vylučuje aplikaci tohoto ustanovení

na  případy  zásahů  do  tělesné  integrity,  což  vylučuje  jeho  použití  na  právě  tu

nejpodstatnější část problematiky trestního a sportovního práva.

A konečně teorie přípustného sportovního rizika, která je předmětem této kapitoly.

Na druhé straně existují i koncepce, podle kterých by se vůbec neměl vztah práva a

sportu posuzovat, jelikož stát by se měl jakékoliv regulace či zásahů vyvarovat.  Jde o

dobrovolný výkon činnosti, kterou by stát neměl nikterak ovlivňovat.

Podřazení sportovních úrazů, které by mohly být kvalifikovány např. jako ublížení na

zdraví  (ať  už  v  podobě  s  úmyslem či  v  nedbalostní  formě),  které  vzniká  často  při

kontaktních  sportech,  zvláště  pak  při  sportech  bojových,  kdy  se  ublížení  dokonce

presumuje (k. o. v boxu je asi nejvýraznějším případem), pod přípustné riziko nebylo

vždy  přijímáno  všemi  teoretiky,  ale  důvodová  zpráva90 k  §  31  trestního  zákoníku

výslovně zmiňuje,  že  stranou zákonné úpravy tohoto  institutu  nezůstávají  ani  rizika

např. v souvislosti se sportovními aktivitami, a za příklad dává právě boxery, hokejisty a

automobilové  závodníky.  Z  této  formulace  je  možné  vyvodit  jednoznačnou  vůli

zákonodárce, aby tyto případy byly posuzovány právě v souvislosti s touto okolností

vylučující protiprávnost. Ať už jsme tedy zastánci jakékoliv ze zmiňovaných teorií o

vztahu sportu a práva, teleologicky se můžeme přiblížit k jedinému – a to k aplikaci

přípustného rizika na činnost sportovců.

Nyní,  když je tedy jisté,  že  § 31 trestního zákoníku je možno použít  i  v případech

týkajících se sportu, je třeba se zabývat tím, za jakých podmínek bude toto ustanovení

skutečně použitelné. Nejedna z kategorií vyžadovaná zákonnou dikcí je v případě sportu

přinejmenším diskutabilní.

V každém případě je předem opět namístě upozornit (jak již bylo v této práci mnohokrát

řečeno), že platí subsidiarita trestní represe, a proto by i zde mělo mít přednost řešení

civilní (judikatura tomu odpovídá, sportovní úrazy jsou často řešeny na základě obecné

prevenční  povinnosti  podle  §  415  občanského  zákoníku,  viz),  a  tudíž  by  mělo  k

případům aplikace trestního zákoníku (a tedy i přípustného rizika) docházet co nejméně.

90 Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku
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Subjekt

Kdo  je  speciálním  subjektem v  případě  sportu,  pokud  zákon  hovoří  o  zaměstnání,

postavení, povolání nebo funkci? Půjde dozajista o profesionálního sportovce (pokud by

šlo  o  sportovce-amatéra,  určitě  by bylo  možné  v  určitých  případech  použít  svolení

poškozeného, aplikace přípustného rizika by již ale mohla být problematická vzhledem

k absenci splnění požadavku speciálního subjektu). Bylo by jednoduché tento problém

takto  shrnout,  nicméně  často  používaný  pojem  „profesionální  sportovec“  není

dostatečně jednoznačný. Je jím ten,  kdo má smlouvu s určitým sportovním klubem?

Nebo budeme brát za důležité hledisko ekonomické – tj.  profesionálním sportovcem

bude ten, kdo si sportem vydělává, nebo ještě více – kdo se jím živí? Všechny tyto

varianty obsahují určitou množinu lidí, které se ne ve všech bodech kryjí.

České zákonodárství odpověď nemá, tak jako nemá jednotnou definici sportu. Pokud

však  budeme předpokládat,  že  sportovcem je  ten,  kdo  provádí  sport  podle  definice

zákona č. 115/2001, tj. takovou tělesnou činnost, která si prostřednictvím organizované i

neorganizované  účasti  klade  za  cíl  harmonický  rozvoj  tělesné  i  psychické  kondice,

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní91, bylo by

toto vymezení velmi široké a  spadali  by do ní  taktéž sportovci  rekreační  – tudíž je

nezbytné ji nějakým způsobem zúžit.

Většina sportovních odvětví si ve svých svazech, klubech či odvětvových pravidlech

stanoví  pro  sebe  upřesnění  podmínek,  za  kterých  může  osoba  sport  provádět  a  být

považována  za  profesionálního  sportovce,  některá  dokonce  stanoví  splnění  určitých

podmínek pro výkon hry. Typickým příkladem je golf, kde ke hře na většině hřišť je

třeba  zkoušky  golfové  způsobilosti  a  registrace  v  České  golfové  federaci,  přesto

rozlišuje hráče na ty s  amatérským statusem a na profesionály.  Markantní  rozdělení

můžeme najít i např. ve fotbale, kde Fotbalová asociace České republiky považuje za

profesionála  pouze  toho,  kdo  má  uzavřenu  profesionální  smlouvu,  tzn.  takovou,  na

základě které vykonává hráč sportovní činnost jako své hlavní zaměstnání a zároveň

hraje v 1. nebo 2. lize92, ostatní budou logicky považováni za amatéry.

91 § 2 odst. 1 zák. č. 115/2001
92 čl. 1 Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv FA ČR
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Co se týká pohledu z hlediska smluvního – ten také nebude přesným kritériem. Nejvyšší

správní soud rozhodl, že činnost profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná

pod pojem „závislá práce“ ve smyslu zákoníku práce a nevylučuje i jejich faktickou

činnost,  např.  jako  OSVČ,93 čímž  naznačuje,  že  ani  takto  nelze  profesionálního

sportovce definovat.

Kde je tedy ona hranice mezi sportovcem rekreačním a profesionálním? Z uvedeného je

zřejmé,  že  hranice  je  nepřesná.  Bylo  by  třeba,  aby  bylo  toto  téma  detailněji

rozpracováno odbornou veřejností a aby se došlo k nějakému konsenzu.

 Jelikož je vymezení nejasné, nelze jednoduše zobecnit, že pro aplikaci § 31 trestního

zákoníku je nezbytné, aby byl subjekt sportovce profesionální. I zde bude nutné, aby

soud  posuzoval  v  každém případě  individuálně,  zda  je  na  konkrétní  osobu  možno

aplikovat toto ustanovení na základě její kvalifikovanosti.

Soulad s dosaženým stavem poznání

Sport není ani vědou, ani výzkumem, ve kterých dochází k často překotnému pokroku.

Naopak je  zde velké množství  disciplín,  které  vznikaly stovky let,  a  tudíž  se  jejich

výkon ustálil, a tak nemůžeme mít problém s aplikací dosaženého stavu poznání, pokud

zachováme mnohdy velmi stará pravidla. Ta obecně musí reagovat pružně na případné

změny,  a  proto budou dobrým vodítkem pro zjištění  toho,  co je  dosaženým stavem

poznání.  K novátorství  dochází  v  této  oblasti  spíše  při  výrobě sportovního náčiní  a

materiálů, které musí být nějak korigováno, samo o sobě má ale jen zřídkakdy vliv na

sport z hlediska trestního práva, a tudíž i tohoto tématu.

 Jedinou výjimku by snad mohla tvořit oblast dopingu, která má mnoho společného s

předchozí  kapitolou  –  zdravotnictvím.  Veškeré  poznání  se  pokaždé  reflektuje  do

pravidel jednotlivých disciplín – pro účely kapitoly o přípustném riziku a sportu je tak

možné  shrnout,  že  pokud  je  jednání  subjektů  v  souladu  s  pravidly  dané  sportovní

disciplíny (která vznikají dlouhodobě a nezřídkakdy jsou ověřená a precizní), je také v

souladu s dosaženým stavem poznání.

93 sp. zn. 2 Afs 16/2011
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Společenská prospěšnost

Ačkoliv se může společenská prospěšnost sportu obecně zdát poněkud diskutabilní a

můžeme o ní i pochybovat vzhledem k milionovým odměnám špičkových sportovců,

které přinášejí  prospěch jim samotným, ne však nutně obecně,  dopingovým aférám,

úplatkům atd., je nutno při hodnocení prospěšnosti vycházet z obecných definic sportu.

Nemůžeme  prospěšnost  posuzovat  pouze  podle  kusých  zpráv  faktického  stavu,  ale

zaměřit se na právní rámec této činnosti a na to, jak by měl být vykonáván a jaký by měl

být.  V tomto  poznání  by  nám měla  pomoci  jak  pravidla  jednotlivých  odvětví,  tak

zejména obecnější charty, které se zabývají principy sportu jako celku a které pomohou

blíže pochopit,  co je sportem, a  vyjasnit  jeho pozici  v rámci společenských hodnot,

jejichž naplnění je nezbytnou podmínkou přípustného rizika.  

Mezi nejvýznamnější dokumenty tohoto oboru pro náš region patří bezesporu Evropská

charta sportu a Olympijská charta.

Evropská  charta  sportu  považuje  tuto  lidskou  činnost  za  významný faktor  lidského

rozvoje94 a kromě fyzických stránek, které jsou sportem posilovány, se zaměřuje také na

etické  kvality  a  výchovu  osob,  zdůrazňuje,  že  cíl  sportu  spočívá  také  v  rozvíjení

morálních a etických základů sportu, jakož i lidské důstojnosti, při dbaní na bezpečnost

všech zúčastněných95.

Olympijská  charta  řadí  právo  na  sport  dokonce  mezi  lidská  práva96 a  akcentuje

důležitost  sportu,  který  je  zapojen  do  služby harmonického  rozvoje  lidstva  s  cílem

vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti.97

Obojí  zdůrazňuje  právě  společensky  prospěšné  účinky  sportu,  které  spočívají  ve

výchově  mládeže,  která  by  měla  směřovat  i  k  dodržování  pravidel,  ve  kterých  je

následně nezřídkakdy dbáno na fair play a opět zdůrazňována výchova mládeže, taktéž

dokládají  určitou snahu být společnosti  prospěšný.  Pokud tedy zůstaneme u výkonu

sportu  podle  toho,  co  je  proklamováno  v  jeho  oficiálních  pravidlech  a  chartách,  a

přijmeme, že by tato činnost mohla být opravdu i jistou oslavou lidských dovedností,

94 Evropská charta sportu, čl. 1
95 Evropská charta sportu čl. 1. odst. 2
96 Základní principy olympismu, bod 4, Olympijská charta
97 Základní principy olympismu, bod 2, Olympijská charta
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tak jak je propagován, nebudeme mít s výkladem této podmínky žádný problém.

Poměr cíle a rizika

Vzhledem k  obecnému  výkladu  na  začátku  práce  je  možno  shrnout,  že  i  zde  platí

subsidiarita  rizika  –  tj.  že  k  němu  lze  sáhnout  až  tam,  kde  jiná  možnost  dosažení

společensky prospěšného výsledku neexistuje 98. Právě v této podmínce vidím největší

možnost  argumentace  proti  používání  přípustného  rizika  ve  sportu.  Posuzování

nezbytnosti celého odvětví mi připadá velmi diskutabilní. Nejsem si jistá, zda výkon

sportovních aktivit  sportovci-profesionály je  jedinou (nebo alespoň v poměru cíle  k

riziku  nejrentabilnější)  možností  dosažení  společensky  prospěšného  cíle.  Z  tohoto

hlediska,  jehož naplnění je pro aplikaci přípustného rizika nezbytné,  se mi jeví jako

příhodnější použití svolení poškozeného. Proto se zaměřím v této podkapitole na to, jak

je riziko nutné při výkonu (když už k němu dochází) omezováno, aby mohlo dojít ke

splnění podmínky subsidiarity.

O přípustné riziko může jít pouze a tehdy tam, kde byla dodržena při výkonu všechna

pravidla  a  bezpečnostní  opatření.  Ta  nejsou  samoúčelná  Neslouží  pouze  tomu,  aby

definovala  konkrétní  druh  sportu  a  omezovala  hráče.  Toto  zdůrazňuje  opakovaně  i

Nejvyšší  soud,  když  říká,  že  účelem  pravidel  sportovních  her  je  nejen  stanovit

soupeřícím stranám rovné podmínky, ale současně i chránit zdraví hráčů před zákroky,

které  zpravidla  či  alespoň  občas  vedou  k  jejich  zranění,  a  že  na  dodržení  herních

pravidel  je  společenský  zájem99. Pravidla  jednotlivých  sportů  jsou  tedy  právě  tím

omezujícím faktorem, který se snaží o snížení rizika na co nejmenší možnou míru. Při

jejich porušení není podmínka subsidiarity z toho důvodu naplněna a už o přípustné

riziko jít nemůže. Za příklad si vezměme hokejový zápas – hokej je shledáván výrazně

kontaktním  sportem,  občasným  potyčkám  se  vyhnout  nelze,  ani  zraněním  ve  hře

způsobeným  hokejkou,  pokud  však  vše  probíhá  podle  pravidel,  nic  se  neděje.

Překročením hranice rizika ze hry už ale je dloubnutí hokejkou do hráče, který leží na

98 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
99 3 Tdo 1355/2006
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zemi a  puk je mimo jeho dosah 100.  V takové chvíli  už o zranění  v rámci  sportu jít

nemůže, a tudíž bude postihováno jako kterékoliv jinak vzniklé poškození zdraví.

Problematickým by se mohl jevit druhý odstavec § 31, a to je svolení sportovce s újmou

na zdraví či životě. K ohrožování zdraví a života jistě dochází v tomto odvětví často. Při

řešení tohoto problému je třeba mít na zřeteli, že profesionální sportovec si je vědom

všech rizik spojených s touto činností vzhledem k jeho postavení vůči sportu. Ve chvíli,

kdy se do dané činnosti pouští (vstupuje na kurt, do ringu, sedá za volant atd.), je se

všemi riziky srozuměn, a souhlas se tak u něj presumuje.

Přípustné riziko v hospodářství

Původní návrhy trestního zákoníku obsahovaly přípustné riziko ve výrobě a výzkumu

místo jeho dnešního širšího pojetí.  Počítaly tedy i  s  jeho dopadem na problematiku

hospodářskou. Není pochyb, že dnešní široká úprava dopadá i na činnost ekonomickou,

což má svá pozitiva – neexistence takovéto úpravy by mohla působit na podnikatele

demotivačně a zpomalovat ekonomický růst101, zároveň by měla za splnění zákonných

podmínek zabraňovat negativům – zbytečnému riskování,  které je zcela nežádoucí a

kterému již zákon ochranu neposkytuje.

Naopak slovenský trestní zákoník102 doslova zmiňuje oblast výroby a výzkumu, stejně

tak  polský  trestní  zákoník  v  rámci  úpravy  experimentu  doslova  připouští  i  ten

ekonomický103.

Pojem hospodářské riziko je těžké definovat. Z hlediska pracovněprávních předpisů byl

objasněn  Nejvyšším soudem  104,  ale  z  trestněprávního  hlediska  konkrétnější  vodítka

100 5Tdo997/2002
101 Púry, F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
102 § 27,  300/2005 Z. z., Trestný zákon

103 § 27,  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny
104 21 Cdo 603/2009: „riziko, které působí jako okolnost vylučující odpovědnost zaměstnance a je 
spojené s hospodářskými činnostmi ve výrobě, při nichž se zaměstnanec dopustil nepatrného přehlédnutí 
nebo nepozornosti, případně jde o riziko spojené s rutinními a opakujícími se činnostmi administrativních
zaměstnanců, které se stávají v konkrétních situacích a nelze jim i při vynaložení maximálního možného 
úsilí zabránit.“
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nemáme. Podle Kuchty půjde patrně o rizika vznikající  a uplatňující se při  realizaci

hospodářské činnosti  ve společnosti,  a to taková rizika,  která jsou možným zdrojem

ekonomických ztrát a můžeme je členit na další podskupiny, jako výrobní riziko přímo

ve  výrobním  procesu,  investiční  riziko,  obchodní,  tržní,  měnové  apod.  Blíže  jej

definovat ale pokládá za neúčelné.105

Trestní zákoník operuje také s pojmem obvyklé podnikatelské riziko, jehož překročením

je  možno  naplnit  skutkovou  podstatu  úpadku  106.  Obecně  tedy  připouští  existenci

imanentního  rizika  v  podnikání,  čímž  dává  najevo,  že  jej  toleruje.  Obvyklé

podnikatelské riziko tudíž nemůže samo o sobě naplnit podmínky přípustného rizika,

jelikož to má za úkol vylučovat protiprávnost, kteréžto nemůže být dosaženo u činnosti

zákonem  schválené.  Otázkou  je,  jakou  roli  zde  bude  hrát  právě  samotná  míra

podnikatelského rizika, kde trestní zákoník používá pojem obvyklosti, přičemž by bylo

lze předpokládat, že část konání při překročení této meze by mohla spadat právě pod

obecnou  definici  přípustného  rizika,  z  čehož  by  nebylo  nemožné  vyvodit  vztah

nadřazenosti pojmu přípustné riziko pojmu podnikatelské riziko, které dozajista spadá

právě do sféry hospodářské.

Vzhledem k tomu, že požadavek protiprávnosti nutně odkazuje i na normy mimo trestní

právo,  bude  na  téma  nezbytné  nahlížet  i  optikou  obchodněprávní  a  brát  v  úvahu  i

předpisy nižší právní síly.  

Subjekt

Speciálním subjektem, tedy tím, kdo naplňuje požadavky § 31 odst. 1 trestního zákona,

může být pouze ten,  kdo jedná v rámci svého zaměstnání, povolání,  postavení nebo

funkce,  což  je  v  rámci  hospodářského rizika  ten,  jemuž  přísluší  dělat  rozhodnutí  s

ekonomickým  dopadem  v  rámci  své  činnosti.  Bezesporu  půjde  o  podnikatele  ve

významu civilních předpisů, tj. v nejširším možném slova smyslu – ty, kteří provozují

podnikatelskou činnost nezávisle na podnikatelském oprávnění. Toto vymezení se může

105 Púry , F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
106 § 224 odst. 1 písm. e) TZ a  § 256c odst. 1 písm. e)
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zdát  příliš  široké,  avšak  se  domnívám,  že  podnikatel  musí  být  zodpovědný  za  své

jednání v rámci hospodářského styku, a tudíž musí být i oprávněn podstupovat riziko na

vlastní nebezpečí, a pokud naplní další podmínky přípustného rizika, jež jeho použití

značně zužují, nevidím důvod, proč možnost dopadu na tyto subjekty omezovat už takto

zpočátku.

Praxe samozřejmě subjekty zúží a přípustné riziko bude používáno zejména na osoby z

řad odborníků na vyšších stupních řízení. Kuchta zároveň připouští možnost, že by jako

speciální subjekt mohl v určitých situacích vystupovat i zaměstnanec, a to pokud by

jednal v případech, které nesnesou odkladu, hrozilo by zmaření realizace daného úkolu

nebo byl-li by tento úkol samotný zdrojem bezprostředního nebezpečí, a jestliže k tomu

má základní informace.107

Soulad s dosaženým stavem poznání

Další  nezbytnou podmínkou pro uplatnění přípustného rizika je postup  lege artis.  V

případě rizika hospodářského půjde samozřejmě o právní normy, ale i o další prameny,

jelikož zákony samotné nereagují v rychle se vyvíjejících odvětvích dostatečně pružně.

Půjde  např.  i  o  znalecké  posudky,  patenty,  odborné  články,  výsledky  laboratorních

zkoušek,  nutné  bude  dodržování  odvětvových  principů,  jako  např.  povinnosti  péče

řádného  hospodáře  a  povinnosti  loajality  v  obchodním právu  jako  takovém a  např.

business  judgement  law  v  corporate  governance108,  opomenuty  by  neměly  být  ani

pracovní  návody a  technologické  postupy,  resp.  doporučené  či  závazné  české  státní

technické normy potvrzující, že v době jejich vydání považoval např. příslušný resort

uvedené postupy za odpovídající stavu poznání v této době109.

107 Púry, F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
108 Zákl. Podmínky za kterých nepůjde o deliktní jednání: duty of care, disinterested judgement, 
informed judgement, rational belief and good faith. Čech, P., Péče řádného hospodáře a povinnost 
loajality, Právní rádce. 2007, č. 3, str. 8
109 Púry, F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
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Pokrok jde rychle kupředu, a tak i v případě hospodářství bude nezbytné posuzovat, zda

šlo o jednání dle lege artis u každého z konkrétních skutků, a to i vzhledem k osobě,

která konala. Není možno klást objektivně stejné nároky na všechny speciální subjekty,

neboť i ty se liší – jiné povinnosti (a možnosti) bude mít multimilionový podnik a jiné

chráněná dílna o dvaceti zaměstnancích.

Společenská prospěšnost

I v případě rizika v hospodářství je nezbytné, aby bylo riziko podstupováno v rámci

společenské prospěšnosti, pokud má jít o jednání v rámci přípustného rizika. Nemůže to

být tedy jakékoliv jednání v rámci hospodářství – cílem podnikání, které charakterizuje

velkou  část  speciálních  subjektů  v  tomto  odvětví,  je  vždy  získání  zisku,  a  ten  je

bezesporu  prospěšný  pro  tyto  subjekty,  nejedná  se  ale  bez  dalšího  o  nezbytnou

prospěšnost společenskou. Zde musí jít o cíl širší, což jistě nevylučuje zisk jako takový.

Mohou  nastat  i  situace,  kdy  zisky  v  rámci  podnikatelské  činnosti  mají  kladný

společenský dopad – může jít o různé nadace či neziskové společnosti nebo i spolky,

které  získané  peníze  používají  k  prospěšným  účelům.  

Dále se může jednat o podstoupení rizika v rámci vývoje či testování zařízení, která by

ulehčila  nezbytné  činnosti  obyvatel  či  měla pozitivní  bezpečnostní  dopady na jejich

další  činnosti  (např.  testování nových bezpečnostních prvků do aut),  nezřídkakdy se

mohou  krýt  i  s  rizikem  ve  zdravotnictví  –  např.  při  výzkumu  nových  léků  ve

farmaceutickém průmyslu110

110 Púry, F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
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Poměr cíle a rizika

Obecně  pro  přípustné  riziko  platí,  že  míra  rizika  (pravděpodobnost  nežádoucích

následků) musí být podstatně menší než pravděpodobnost očekávaného výsledku,111 a

navíc za dodržení pravidla subsidiarity – cíle nelze dosáhnout jinak.

Výše zmíněné nelze aplikovat absolutně – vždy půjde o určitou racionalizaci poměrů

cíle a rizika a jejich pravděpodobnosti,  což by nebylo možné, pokud by subsidiarita

platila  stoprocentně.  Poměřovat  se  tedy budou i  náklady,  čas  apod.,  a  to  v  každém

konkrétním případě. Jako příklad se udává oprava důležitého stroje přinášejícího velký

zisk,  na  kterou  by  bylo  možno  použít  svépomoci  za  užití  podomácku  vyrobených

náhradních dílů, než zadat opravu drahé specializované opravně s dlouhými čekacími

dobami112,  při které může dojít k určitému riziku (podomácku vyrobené díly a jejich

použití mohou přinést i řadu problémů), ale úspora a urychlení převáží při racionálním

porovnání  hodnot  nad  teoreticky  nejbezpečnějším  jednáním  (specialisté  dokážou

negativní dopady zmírnit lépe).

V případě hospodářství bude zajisté třeba dodržovat co nejbezpečnější postupy a jednat

za splnění podmínek v rámci péče řádného hospodáře a s podnikatelským úsudkem113.

Byla výslovná úprava přípustného rizika nezbytná?

Při každé nové úpravě je nevyhnutelně kladena otázka, zda byly změny opravdu nutné.

Obecně zastávám názor, že pokud něco funguje, nemělo by se to měnit – a v právu

dvojnásobně vzhledem k principům právní jistoty a předvídatelnosti práva, které jsou

základy právního státu jako takového. Vývoj společnosti,  politické změny i  vnímání

úlohy státu se však během času proměňují, a tak jsou některé změny nevyhnutelné. Patří

však mezi ně i rozšíření výčtu okolností vylučujících protiprávnost?

111 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6, vydání: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2010.
112 Púry, F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
113 Nově upraveno v Zákoně o obchodních korporacích, k tématu viz. Odpovědnost a ručení v právu 
obchodních společností / Milan Vrba (ed.) – 1. vydání – Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 
2013.  – Kulhánková, K., Pravidlo podnikatelského úsudku v zákoně o obchodních korporacích,
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Dohady před platností  trestního zákoníku byly četné,  výtek  bylo taktéž  mnoho.  Pro

rozšíření výčtu hovoří právě princip právní jistoty, kde obzvláště v trestním právu platí

nullum crimen sine lege, a tudíž i zákaz analogie.

Na druhé straně samotné odvolání se na zákaz analogie nestačí, jelikož je sice zakázána,

ale jen v neprospěch pachatele – naopak ve prospěch, což je případ právě okolností

vylučujících protiprávnost, je dovolena. A právě okolnosti vylučující protiprávnost jsou

v učebnicích dávány za příklad jako ukázková oblast, ve které je analogie možná.114 Z

toho  důvodu  je  i  nadále  (po  rozšíření)  výčet  okolností  vylučujících  protiprávnost

demonstrativní. Proč tedy expresis verbis ustanovovat něco, co je jen ukázkou toho, co

všechno  je  možné použít?  Dle  mého  názoru  je  nezbytné  poukázat  vždy na  povahu

těchto ustanovení a zdůrazňovat, že jsou ve prospěch pachatele, a v některých případech

se od výkladu paragrafového znění odchýlit, avšak je třeba mít dobré vzory a dostatečně

pregnantně vyjádřená ustavení, od kterých bude toto možné, nejen abstraktně lavírovat

v  rámci  okolností  vylučujících  protiprávnost.  Z  tohoto  hlediska  považuji  výslovné

upravení  přípustného  rizika  za  krok  jednoznačně  správný.  Tak  jak  je  výčet  nyní

nastaven,  poskytuje  těm,  kteří  budou  právo  aplikovat,  dostatečně  pevnou  kostru,  o

kterou se budou moci opřít, aniž by vedl ke zvůli, nebo naopak přílišnému formalismu.

Bylo však rozšíření správné, i co se týká obsahu a šíře v případě přípustného rizika?

Odborná veřejnost se při kodifikaci neshodla, zda by měl tento institut dopadat pouze na

výrobu a výzkum (což bylo v prvních verzích navrhováno a je to tak vyřešeno např. na

Slovensku115),  či  zda  by měla  být  působnost  ustanovení  rozšířena  i  na  další  okruhy

činnosti. Nakonec bylo použito širší vymezení. Argumentem pro zúžení by mohla být

větší přesnost podmínek, za kterých by byly spojeny všechny náležitosti přípustného

rizika. To by bylo možné vyřešit i rozdělením ustanovení na jednotlivé části, ve kterých

by se každá týkala určitého odvětví, a nedocházelo by tedy k teoretickým problémům

výkladu v některých oborech.

Zvolením obecnějšího pojetí jsou kladeny větší požadavky na ty, kteří právo aplikují, je

vyžadováno  důkladné  posouzení  možnosti  použití  u  každého  konkrétního  případu.

114 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. 6. vydání, Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2010.
115 § 27 odst. 1 zákona č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon
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Uvedené ale nepokládám za negativum. Jsem toho názoru, že život přináší řadu situací,

které jsou nepředvídatelné, a je třeba určité korekce lidským faktorem, které zákon (byť

sebelepší) není schopen, a od toho by měli být profesionálové – soudci, advokáti, znalci

apod.  Obecnější  pojetí  tak  plně  koreluje  se  samotným důvodem existence  okolností

vylučujících protiprávnost – umožňuje zmírnit případnou tvrdost zákona.

Faktem však zůstává, že bude nejvíce záviset na praxi, jak si s tímto institutem poradí.

Je možné, že se ujme a příští zpracovatel podobného tématu už bude mít k dispozici

jasnější data a judikaturu. Prozatím se podržím obav a skepticismu, stejně jako Půrle a

Kuchta ve svém článku, kde zmiňovali prozatímní výsledek dotazníkového průzkumu

realizovaného mezi zaměstnanci justice a státního zastupitelství, který ukazoval spíše na

neochotu soudců a státních zástupců aplikovat tento institut v praxi116. Přesto doufám, že

přípustné riziko si svou cestu najde a nezůstane pouze ustanovením teoretickým.

Závěr

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku relativně nového institutu trestního práva –

přípustného  rizika.  Během  zpracování  jsem  při  snaze  detailně  vymezit  jak  obecné

podmínky jeho použití, tak jejich aplikaci v každém z odvětví narážela na stále nové a

nové  otázky  a  problémy.  Zjišťovala  jsem,  že  ačkoliv  zákonodárce  přípustné  riziko

zařadil do nového zákoníku expresis verbis, ne vše je zdaleka vyřešeno a připraveno k

aplikaci. 

Ačkoliv  doktrína  volala  po  tomto  kroku  už  velmi  dlouho,  což  by  mohlo  vést  k

dostatečnému diskutovaní problému a zevrubné přípravě,  zdá se,  že bude trvat ještě

mnoho let, než se stane používanou či alespoň relativně dobře zmapovanou okolností

vylučující protiprávnost, a že na ni v tomto ohledu čeká mnoho práce. 

Dozajista  se najdou i  tací,  kteří  budou tvrdit,  že úprava přípustného rizika v našem

právním  řádu  je  zbytečná  vzhledem  k  tomu,  že  výčet  okolností  vylučujících

protiprávnost  je  otevřený  a  že  analogie  ve  prospěch  pachatele  je  přípustná,  což  by

116 Púry, F., Kuchta, J., Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s přihlédnutím k 
úpravě přípustného rizika, Bulletin advokacie, rok 2011, číslo 9
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pružněji  reagovalo  na  dané  situace  a  nemusely  by  vznikat  obavy,  že  daná  část

přípustného  rizika  nebude  naplněna,  a  tudíž de  facto  bude  stejně  docházet  spíše  k

rozšiřování tohoto výčtu než aplikaci těch výslovně stanovených.  

Rozšíření vyjmenovaných okolností  vylučujících protiprávnost je dle mého názoru v

obecné rovině myšlenkou hezkou a z hlediska požadavku právní jistoty, který pokládám

za velmi legitimní a za opravdu podstatný znak právního státu, zajisté krokem správným

směrem.  Otázkou  zůstává,  zda  se  nejedná  spíše  o  krok  předstíraný  nežli  skutečný,

protože  není  jisté,  jak se s  ním praxe  popere  a  zda  vejde v užívání,  a  dojde tak k

určitému  ustálení  či  vyjasnění  problematických  či  vágních  částí  přípustného  rizika.

Dovedu si představit i situace, ve kterých k žádnému posunu nedojde.

Zejména v oblasti sportu jsem si často musela klást otázku, zda by nebyla příhodnější (a

taktéž  jednodušší)  spíše  aplikace  jiné  okolnosti  vylučující  protiprávnost  –  svolení

poškozeného. Komentář mě ale v tomto směru nenechal na pochybách, když použití

přípustného  rizika  v  této  oblasti  lidské  činnosti  výslovně  zmínil.  Teorií  a  směrů

nahlížení vztahu sportu a práva je několik a má, jak se zdá, prohrává. O to bylo těžší

dívat se na tuto kapitolu nezaujatě a čistě prakticky.

Naopak velký potenciál vidím v používání přípustného rizika ve zdravotnictví, kde jsou

zákonem stanovené podmínky logické a jejich výklad by neměl činit zvláštní potíže.

Budou  sice  kladeny  vysoké  nároky  na  znalce,  jejichž  úkolem  bude  posuzovat

subsidiaritu rizika, vysvětlit možné následky a hypoteticky stanovit, co by mohlo nastat

v oboru, který se zabývá tak nepředvídatelným předmětem, jako je lidské tělo a jeho

zdraví, nicméně tento problém nemůže vyvážit přínos, který ustanovení o přípustném

riziku bude pro lékaře mít.

Nejproblematičtějším oborem v aplikaci přípustného rizika je hospodářství, ve kterém

prozatím není dostatek pramenů k ucelenějšímu výkladu a praxe odpovědi také nedává.

Vzniká zde tedy více otázek než odpovědí, cílem této mé kapitoly bylo spíše nastínit

nejproblematičtější  úseky,  které  by bylo  dobré  detailněji  vyložit  a  na  které  doufám

v následujících letech najde jak teorie, tak praxe odpovědi.

Osobně  se  přikláním  k  názoru,  že  rozšíření  okolností  vylučujících  protiprávnost  v

podobě, v jaké k ní došlo v novém trestním zákoníku, bylo správné a přípustné riziko si
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své místo v praxi najde. Bude to nejspíše trvat, problémy mohou nastat zejména při

aplikaci právně neurčitých pojmů, jako lege artis, dobré mravy či veřejný zájem, ale

jejich použití má dle mého názoru opodstatnění. Jedná se o korekci přílišné formalizace

reagující  jak  na  rozmanitost  životních  situací,  které  jsou  mnohdy  překvapivé  a

zákonodárce  by s  nimi  počítat  nemohl,  tak  na  dynamický  rozvoj  společnosti,  která

neustále posouvá hranice vnímání pojmů mravy, zájem, morálka atd.  Bylo by velmi

nepraktické (a  nemožné)  chtít  po zákonodárci  úplný detailní  výčet  všech situací,  na

které  by  bylo  možno  přípustné  riziko  použít.  Judikatura  se  bude  muset  s  těmito

problémy vyrovnat a já pevně doufám, že jí v tom bude sekundovat doktrína, která bude

i nadále upozorňovat na možné problémy vznikající v této části trestního práva.
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