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Úvod

Tématem této práce je trestný čin opilství, jenž je v současné české právní 

úpravě zakotven v § 360 trestního zákoníku (dále jen „TZ“). Z nadměrné konzumace 

alkoholu či aplikace jiných návykových látek plyne řada společenských a z toho 

plynoucích právních problémů. Je proto zajímavé sledovat, jak se k jejich řešení 

postavil zákonodárce a jaké mechanismy k tomu použil. Trestný čin opilství je tématem, 

které představuje nezbytnou intelektuální výzvu, neboť v našem pozitivním právu

opravdu není řešen způsobem, na kterém by panoval jednoznačný konsenzus. Na jeho 

řešení totiž existuje celá řada často protichůdných názorů. Spíše to vypadá, že současná 

právní úprava opilství si v odborných kruzích našla více odpůrců, nežli zastánců.

V praxi jsou navíc otázky odpovědnosti za činy spáchané v zaviněné nepříčetnosti 

považovány za jedny z nejkomplikovanějších.

Trestný čin opilství, jež někdy bývá nazýván též „rauschdelikt“,

má mezi ostatními trestnými činy napříč právními řády mnohých evropských zemí 

zvláštní postavení. Důvodem je fakt, že se jedná o trestný čin značně atypický ve více 

ohledech. Mezi zvláštnosti s ním spojené patří absence příčetnosti a též zavinění

ve vztahu k později spáchanému činu jinak trestnému, neobvyklá konstrukce skutkové 

podstaty a jeho problematické a náročné dokazování před soudem. Ke specifikům 

tohoto trestného činu v České republice patří jeho relativně malý výskyt (dle statistické 

ročenky kriminality z roku 2013 bylo za trestný čin opilství během tří let účinnosti 

trestního zákoníku odsouzeno pouze osmdesát sedm pachatelů1) a v porovnání s jinými 

evropskými zeměmi neobvykle tvrdá, a často diskutovaná trestní sazba, patrně 

nejspornější část celé problematiky trestného činu opilství v tuzemské právní úpravě.

Cílem této práce je srozumitelně a uceleně osvětlit problematiku trestného činu 

opilství a aspektů s ním spojených. V první kapitole se věnuji možným východiskům

a pojetím. K otázce trestného činu opilství se vztahuje řada podnětných a zajímavých

právních teorií, které rozhodně stojí za zmínku. Ve druhé kapitole budu zkoumat 

historický vývoj předmětné problematiky na našem území, protože v průběhu času

se u nás vystřídala řada rozdílných režimů a každý z nich přistupoval řešení právních 

                                               
1 Statistická ročenka v oblasti trestných činů spáchaných v souvislosti s požíváním a distribucí 
návykových látek z roku 2013 – (sebraná data jsou k dispozici pouze do roku 2012) Dostupná na: 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-2700
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otázek jinak. Pro správné uchopení a pochopení aktuálního právního stavu

je tedy nezbytné nahlédnout do historie. Součástí této kapitoly je i přehled nejdůležitější 

judikatury, porovnání tehdejší právní úpravy s tou současnou a to vše s přihlédnutím

k vývoji institutu nepříčetnosti. Kapitola třetí je základem této práce. Tvoří ji podrobný 

rozbor současné právní úpravy a pečlivá analýza skutkové podstaty obsažené v § 360 

TZ, dále opět zohledňuje institut nepříčetnosti a věnuje se i návykovým látkám a jejich 

účinkům. Dále se zabývá „jednáním svobodném ve své příčině“, tedy případy

tzv. „actionis liberae in causa“, které jsou s otázkou opilství bytostně spjaty a bez nichž 

by výklad nebyl úplný. V neposlední řadě práce zahrnuje v současnosti relevantní 

rozhodnutí soudů, která prostupují celou kapitolu třetí. Tuto kapitolu pak uzavírá 

pojednání o trestních sankcích, kterými lze pachatele trestného činu opilství postihnout.

Kapitola čtvrtá obsahuje celou řadu mých návrhů na vylepšení a zpřesnění současného 

znění ustanovení § 360 a § 26 TZ. Celou práci doplňuje v kapitole páté skutečný případ 

trestného činu opilství, s nímž jsem se seznámil v rámci stáže na státním zastupitelství, 

a který pomáhá ilustrovat konkrétní postupy vyšetřování, hodnocení důkazů,

ale i rozhodování v rámci této problematiky.
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1. Obecný výklad k problematice trestného činu opilství

Konzumace alkoholu či aplikace jiných návykových látek patří k lidstvu

od nepaměti a je rozšířená, až na drobné výjimky, po celém světě. Požívání zejména 

nadměrného množství těchto látek představuje závažný sociální problém a významný 

kriminogenní faktor. Ruku v ruce s tímto fenoménem jde otázka, jak se vypořádat s jeho

negativními dopady a se škodlivými společenskými vlivy z něj plynoucími.

Jak správně postihovat trestné činy, jež byly spáchány ve stavu nepříčetnosti, 

kterou si pachatel sám vyvolal návykovou látkou? V minulosti se vyvinulo několik 

základních přístupů k postihování jednání majících jinak znaky činu trestného, jež byly 

spáchány v nepříčetnosti zaviněné konzumací či aplikací návykových látek. Dva z nich 

lze považovat za krajní řešení, třetí pak představuje střední cestu mezi oběma extrémy.

První, a řekl bych extrémně shovívavý přístup, vychází z poznatku, že pachatel 

jednal ve stavu nepříčetnosti (ačkoli se do něj zaviněně uvedl vlastním přičiněním),

a proto je jeho trestní odpovědnost vyloučena a je vynesen zprošťující rozsudek (spolu 

s ním je možné uložit ochranné léčení2). Důvodem je fakt, že příčetnost je u fyzických 

osob spolu s věkem (u mladistvých rozumovou a mravní vyspělostí) základní 

podmínkou trestní odpovědnosti. K tomuto řešení se zpravidla přistupuje ve chvíli,

kdy není trestný čin opilství zákonem vůbec upraven a postupuje se tudíž

podle obecných právních principů.3 Podle Jiřího Jelínka sice nejvíce reflektuje zásadu 

odpovědnosti za zavinění, jedním dechem však dodává, že je to přístup neúčinně

a nedostatečně chránící zájmy společnosti.4 V československé a později v české právní 

úpravě se nikdy neobjevil. Soudím, že toto řešení by v praxi mohlo přispět k podlomení 

všeobecné důvěry v právo a spravedlnost. A priori vyloučit trestní odpovědnost 

nepříčetného pachatele jen proto, že se opil nebo zfetoval, je podle mě holý nesmysl, 

neboť to není skutečností hodnou vyloučení trestní odpovědnosti, jako je tomu

u nedostatku věku a nepříčetnost, spíše naopak.

Druhým extrémem je naopak k zaviněné nepříčetnosti pachatele ve vztahu

k zavinění, s ojedinělými výjimkami, vůbec nepřihlížet a to ani jako k polehčující 
                                               
2 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, svazek č. 2/2005, str. 57
3 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 30
4 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 208
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okolnosti. Jedná se tedy o přístup drakonický, ne však neobvyklý. Toto pojetí vycházelo

z předpokladu, že i namol opilý je dostatečně schopen reflektovat skutečnost

a že je s to jí přizpůsobovat své chování. Jsem přesvědčen, že tento předpoklad 

je od začátku chybný, jde zjevně proti zdravému rozumu a neobstojí ani ve světle 

současného stupně lékařského poznání. Z hlediska nynější trestněprávní vědy je toto

pojetí navíc v rozporu se stěžejní zásadou nullum crimen sine culpa, neboť k činu jinak 

trestnému se nevztahuje zavinění pachatele (kdyby tomu tak nebylo, jednalo

by se o jeden z případů actio libera in causa). Například v našem trestním právu

se tento princip uplatňoval pod vlivem sovětského práva mezi léty 1961 až 1991.

Nejpodstatnější a v současnosti nejrozšířenější koncepcí je tzv. „rauschdelikt“,

který představuje určitý kompromis mezi oběma výše popsanými krajnostmi a lze jej

považovat za výjimku z pravidla beztrestnosti nepříčetného pachatele.5 Základní 

myšlenkou celého tohoto přístupu je postihovat zaviněné uvedení se do stavu 

nepříčetnosti a to jako zvláštní trestný čin.6 Tato koncepce předpokládá kumulativní 

splnění dvou základních podmínek, sestává totiž ze dvou jednání.7 Prvním z nich

je zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti, které samo nepředstavuje porušení 

zákona, byť někteří autoři jej považují za materiální bezpráví. Druhou podmínkou

je pak jednání ve stavu nepříčetnosti, jež má znaky činu jinak trestného, tzv. kvazdelikt, 

což je čin, u kterého chybí některý z obligatorních znaků trestného činu, v tomto 

případě příčetnost jako znak obecný a zavinění jako znak typový. Kvazidelikt je tak jen 

objektivní podmínkou trestnosti, neboť ve vztahu k jeho spáchání chybí zavinění.

Oproti dvěma výše zmíněným přístupům představuje rovnováhu mezi zásadou 

odpovědnosti za zavinění a účinnou ochranou společnosti. V zemích ovlivněných 

germánským pojetím práva je koncepcí nejrozšířenější a vychází z něj i naše současná 

právní úprava. Jak jsem již naznačil v úvodu, řešení v současném TZ se (společně

s právní úpravou platnou ve Slovenské republice, neboť dle § 363 slovenského trestního 

zákona činí rozpětí trestní sazby za trestný čin "opilstvo" tři až osm let) vymyká tradiční

                                               
5 NOVOTNÝ, Oto, VOKOUN, Rudolf, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6 
vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 471
6 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 
str. 252
7 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 865
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formě rauschdeliktu, a to zejména tvrdostí sankce, jež se do značné míry odvíjí

od závažnosti kvazideliktu.8

Zastávám názor, že tento přístup k problematice opilství je ze všech tří dosud 

zmíněných nejpřiléhavější. Jde o přístup, který z opilství dělá v porovnání s ostatními 

trestnými činy naprostý unikát a to zejména úzkou vazbou mezi oběma jednáními,

ze kterých se skládá. Existují trestné činy, které sestávají ze dvou jednání, ale u žádného 

z nich na sebe nejsou obě jednání tak specificky navázána, než jak je tomu u opilství. 

Kdyby například u trestného činu loupeže chybělo jedno jednání, např. zmocnění se cizí 

věci, stále by se jednalo o trestný čin vydírání. Kdybychom však u opilství vyloučili 

jednání, kterým se ve stavu zaviněné nepříčetnosti pachatel dopustil činu jinak 

trestného, vůbec by se nejednalo o trestný čin.

1.1 Další teoretická východiska a pojetí

Pojetí uvedená v první části této kapitoly jsou však pouze těmi základními. 

Trestněprávní teorie je o poznání pestřejší. Na trestný čin opilství existuje řada dalších 

pohledů, které oscilují mezi výše zmíněnými, v podstatě však všechny vycházejí 

z rauschdeliktu. Hlouběji se jimi z českých kapacit zabýval zejména Jiří Říha.

První z těchto dalších pojetí považuje opilství za výsledkem kvalifikovaný 

delikt. Jiří Říha shrnul podstatu této koncepce slovy: “Opojení (rozuměj stav,

kdy je u pachatele v důsledku požití alkoholu či aplikace jiné návykové látky vyloučena 

rozpoznávací či ovládací schopnost) se až do nepříčetnosti jako „nestřídmost“ 

je materiálním bezprávím, které je trestuhodné teprve tehdy, když nastoupí „vnější 

následek“, který byl způsoben opojením. Formálně je čin jinak trestný („kvazidelikt“) 

pouhou objektivní podmínkou trestnosti, ale materiálně se zohledňuje při ukládání 

trestu. Trestný čin opilství tak zohledňuje kvazidelikt a obsahuje vlastně svým způsobem 

odpovědnost za výsledek. Jde tedy o výsledkem kvalifikovaný delikt – každý pachatel 

ručí (odpovídá) za objektivní výsledek své nestřídmosti.“9 Tento přístup je podle kritiků 

neslučitelný se zásadou nullum crimen sine lege i nullum crimen sine culpa a patří

do minulosti. Podle Jelínka mu však do jisté míry odpovídá současné řešení,

                                               
8 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges 
2013, str. 490
9 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, svazek č. 4/2006, str. 32
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neboť kvalita kvazideliktu rozhoduje o tom, zda trestný čin bude posouzen jako přečin, 

zločin a ve vzácných případech i jako zvlášť závažný trestný čin.10 Na druhou stranu 

jsem přesvědčen, že oprostit se plně od závažnosti kvazideliktu je problematické

a mělo by se k němu alespoň částečně přihlížet. Nezohledňování činu jinak trestného

a jeho závažnosti by totiž v extrémním případě mohlo vést k paradoxní situaci,

kdy by jednání zaviněně nepříčetného pachatele, během kterého došlo k vysklení velké 

výlohy obchodního domu, postihováno stejně jako kvazidelikt, kterým byla 

způsobena těžká újma na zdraví člověka. Soudím, že by tato diskrepance mohla vést 

k oslabení důvěry společnosti v právo a justici. Nicméně souhlasím s názorem, že trestat 

opilství pouze podle závažnosti kvazideliktu je do určité míry v rozporu se zásadou 

odpovědnosti za zavinění, a to z důvodu absence zavinění. 

Opilství je v současnosti většinově považováno za abstraktně ohrožovací delikt.

Základem je názor, že v zásadě každý člověk si je vědom, že v opilosti může spáchat 

trestný čin, o kterém však nemá konkrétní představu.11 Tato koncepce v zásadě 

odpovídá principu nullum crimen sine culpa, jakožto i konstrukci rauschdeliktu. 

Ohrožení zde spočívá v samém uvedení se do nepříčetnosti, avšak z důvodu ekonomie 

trestní represe je trestní odpovědnost omezena na případy, kdy se pachatel v tomto stavu 

dopustí jednání, jež má jinak znaky trestného činu.12 Toto pojetí vidí v mezi oběma 

jednáními, jež opilství tvoří, vztah jednoty. Společenskou škodlivost spatřuje v každém 

zaviněném uvedení se v nepříčetnost. Trestným činem se však stává pouze tehdy,

je-li následováno objektivní podmínkou trestnosti – tedy kvazideliktem, k němuž 

samotnému chybí zavinění, jinak by se nejednalo o opilství, ale o některý z případů 

actio libera in causa.13 Zavinění se vztahuje pouze k okolnostem, od nichž lze odvodit 

škodlivost jednání pro společnost, tedy zaviněné uvedení se do stavu vylučující 

příčetnost, a ne na možnost, že pachatel může ve stavu nepříčetnosti nějaké trestné 

jednání spáchat. Kritici této teorie namítají, že na rozdíl od jiných abstraktně 

ohrožovacích trestných činů, nestačí provedení v trestním zákoníku popsaného jednání

a musí být vždy dokázána konkrétní nebezpečnost té které zaviněné nepříčetnosti, 

                                               
10 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 865
11 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 37
12 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str. 
267
13 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 44
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během které došlo ke spáchání konkrétního kvazideliktu. Většina zaviněně způsobených 

nepříčetností navíc nemůže být trestná, neboť žádná protiprávní jednání během těchto 

stavů nejsou spáchána. Osobně s touto koncepcí také souhlasím, nicméně ne bezmezně. 

O tom však více pojednávám v kapitole čtvrté.

Spíše výjimečně se objevuje názor, že trestný čin opilství je konkrétně

ohrožovací trestný čin. Toto pojetí pro vznik trestní odpovědnosti požaduje,

aby si pachatel byl vědom (ohrožovací úmysl), nebo alespoň měl a mohl být vědom

(ohrožovací nedbalost), že během nepříčetnosti má tendence k protiprávnímu chování 

trestněprávního charakteru.14 Fakt, že si pachatel své nebezpečnosti pro společnost

ve stavu opojení byl nebo měl a mohl být vědom, se musí před soudem nade vši

pochybnost prokázat, přičemž obecné povědomí o tom, že téměř každý může ve stavu 

opojení spáchat exces v podobě činu jinak trestného, nestačí. Oproti tvrzení, že se každý 

ve stavu opojení návykovou látkou může dopustit činu jinak trestného, zastánci této teze 

namítají, že je to nepřípustné zobecňování. Naopak odpůrci této teze poukazují,

že by v praxi využitelnost takové skutkové podstaty ještě více klesla, neboť pachatelů 

moc není, s čímž lze souhlasit. Dle mého soudu je to přístup v některých aspektech 

rozumný, ale jako celek bych jej nedoporučil, neboť mi přijde správné postihovat 

každého pachatele, který se byť z nedbalosti uvedl návykovou látkou do stavu 

nepříčetnosti, a v tomto stavu spáchal čin jinak trestný. Soud ve sporných případech 

nemusí přistoupit k přísné trestní sankci, a proto bych v tomto ohledu spoléhal na cit

a profesionalitu soudů spíše, než na snahy vše podchytit v pozitivním právu.

V současnosti bude jednání těch, jsou si vědomi své nebezpečnosti ve stavu 

nepříčetnosti a stejně se do toho stavu opět uvedou a znovu páchají trestnou činnost, 

zpravidla posuzováno jako jeden z případů actio libera in causa, o tom však více 

v kapitole třetí.

Poslední je přístup, podle kterého je opilství ohrožovací delikt sui geniris,

tedy naprosto ojedinělým typem ohrožovacího deliktu. Jedná se o řešení obsahující 

prvky přístupů konkrétně a abstraktně ohrožovacích. Pachatelovo zavinění se vztahuje

jak na uvedení se do stavu nepříčetnosti, tak i na možnost, že se v takovém stavu může 

dopustit trestného jednání, což se nemusí dokazovat. Kompromis mezi oběma pojetími 

spočívá v tom, že přivedení se do nepříčetnosti je trestné až v souvislosti se spácháním 

                                               
14 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, svazek č. 4/2006, str. 34
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kvazidelitku a u pachatele se nevyžaduje, aby si vzhledem k trestněprávnímu jednání 

v minulosti byl vědom své nebezpečnosti ve stavu zaviněné nepříčetnosti.

Avšak tato teorie předpokládá, že pachatel věděl, že může být ve stavu nepříčetnosti 

vyvolané zaviněně návykovou látkou nebezpečný, a to i když se žádného trestněprávně 

relevantního jednání v takovém stavu nikdy nedopustil. Opak představuje situace,

kdy se ve výjimečných případech, jako je např. naprostá nezkušenost pachatele 

s konzumací alkoholu (typicky u mladistvých), prokáže, že pachatel nevěděl

a ani neměl a nemohl vědět, že by se ve stavu zaviněné nepříčetnosti mohl čehokoliv 

dopustit.15 Dle Jiřího Říhy takové pojetí dovoluje „(…) i vhodné odlišení od spáchání 

činu formou actio libera in causa. Nežádá se tak vědomí nebo potenciální vědomí

nebezpečnosti pachatele (opilce), ale vědomí nebo potenciální vědomí nebezpečnosti 

opojení (stavu nepříčetnosti vyvolaného vlivem návykových látek).“16 Jistě, takovýto 

přístup odpovídá ještě o něco více stěžejnímu principu odpovědnosti za zavinění, 

nicméně jsem přesvědčen, že by bylo relativně náročné jej efektivně přenést

do pozitivního práva a ještě náročnější pak onu naprostou nezkušenost a neznalost

prokázat před soudem. Domnívám se však, že ze všech teorií a pojetí uvedených v této 

podkapitole tato pohlíží na celou problematiku nejstřízlivěji, vzhledem k postihu 

nezkušených pachatelů podle mého názoru nejspravedlivěji a celkově nejvyváženěji.

                                               
15 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, svazek č. 4/2006, str. 34
16 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, svazek č. 4/2006, str. 34
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2. Historie právní úpravy trestného činu opilství v českých 

zemích a její srovnání se současným stavem

2. 1 Trestný čin opilství dle zákona č. 117/1852 ř. z., zákon trestní o 

zločinech, přečinech a přestupcích

Na území Rakousko-Uherské říše před vznikem samostatné Československé 

republiky panovala nejednotnost právní úpravy, jež byla důsledkem tzv. Rakousko-

Uherského vyrovnání. Tento stav se v právní terminologii nazývá právní dualismus 

a samozřejmě se dotýkal i trestního práva. Původně platil pro celou říši zákon

č. 117/1852 ř. z. – zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích, od roku 1878 však 

platil pouze pro země tzv. Předlitavska, kam patřily i České země, Morava a Slezsko, 

poněvadž Uhry v tomto roce přijaly svůj trestní zákoník.

Za úhelný kámen práva nově vzniklého Československa se považuje zákon 

č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. Preambule výše 

zmíněného zákona konstatuje, že samostatný stát Československý vstoupil v život17

a článek druhý říká, že veškeré zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají v platnosti. 

Tento krok byl nezbytný, neboť díky němu nevznikl stav bezpráví a umožnil pozvolný 

přechod k zákonům tvořeným demokraticky zvoleným zákonodárcem. Fakticky

tak došlo k převzetí platného rakouského i maďarského práva a tím i již zmíněného 

stavu právního dualismu.18 Tato právní dvojkolejnost trvala v trestním právu hmotném 

až do roku 1950. V rámci výkladu v této podkapitole se budu věnovat pouze právní 

úpravě obsažené v zákoně č. 117/1852 ř. z., který platil na území současné

České republiky.

Z hlediska předmětu této práce jsou v zákoně č. 117/1852 ř. z. (dále jen 

„rakouský trestní zákon“) důležitá ustanovení § 2 písm. c), § 236, § 523 a § 524. 

Ustanovení § 2 upravovalo důvody vylučující zlý úmysl, písm. c) pak stanovilo,

že za zločin se nepřičítá: „…konání neb opominutí za zločin v úplném opilství, ve kteréž 

                                               
17 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., (v nakl. 
Leges vyd. první). Praha: Leges, 2010, str. 319
18 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II díl. Ústavní právo České republiky. 1. Úplné 
vydání. Praha: Leges, 2011, str. 34 - 35
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se pachatel připravil, zločinu v úmyslu nemaje (§ § 236 a 523), anebo v jiném pomatení 

smyslů, v němž sobě činu svého vědom nebyl.“ Pojem úplné opilství z věty první byl

ve vztahu k ustanovení § 523 blíže specifikován rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR,

v jehož odůvodnění se dočteme, že: „…při správném výkladu zákona ke stavu úplného 

opilství, který jest podle § 2 písm. c) trestního zákona postaven na roveň pomatení 

smyslů, v němž si pachatel svého činu nebyl vědom, a proto předpokládá, že pachatel 

byl úplným opilstvím zbaven schopnosti postřehnouti správně a dostatečně skutkové 

okolnosti, za nichž jednal, a kontrolovati správnými a dostatečnými představami směr 

své vůle, takže si neuvědomil, k jakému účinku směřuje jednání, k němuž ho popoháněly 

pudy v jeho duši se zrodivší.“19

Přestupky opilství dle § 523 a zastaralé opilství dle § 524 byl zařazeny v hlavě 

třinácté, která se nazývala „O přečinech a přestupcích proti veřejné mravopočestnosti“.

V porovnání s TZ lze přestupek zastaralého opilství přirovnat spíše k trestnému činu

ohrožování pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ, než opilství dle § 360 TZ.

Přestupku zastaralého opilství se totiž podle slov rakouského trestního zákona měli

dopustit „…řemeslníci a nádeníci, kteří pracují na střechách a lešeních, nebo kteří 

zacházejí s věcmi, s nimiž spojeno je nebezpečí ohně, jakož i takové osoby služebné, 

jejichž nebedlivostí oheň snadno může povstati, vězením od jednoho až do osmi dnů, 

opakuje-li se to, až i do jednoho měsíce a podle okolností i také zostřeným vězením.“

Z hlediska současné trestněprávní terminologie tento přestupek s nynějším smyslem 

termínu opilství neměl tedy mnoho společného.

Přestupek opilství dle § 523 byl formulován takto: „Pro opilství jako přestupek 

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

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

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

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

Tato skutková podstata tedy více připomíná současnou právní úpravu, zdaleka

ji ale neodpovídá ve všem. Největší rozdíl lze vidět v subjektivní stránce. Podle Petra 

Langera je pro trestnost nezbytné zavinění, a to i kulpózní.20 Přivedení se do stavu 

nepříčetnosti zde však nemuselo být zaviněné, postačilo i nahodilé. Tento z dnešního 

pohledu nezvyklý názor na věc vyplývá z dalšího rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR, 
                                               
19 Jedná se o rozsudek sp. zn. Zm II 328/25.
20 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, svazek č. 2/2005, str. 55
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podle kterého: „K posouzení opilství se nevyhledává, aby opilost byla zaviněna, stačí

i opilost nahodilá. (…) Soud vycházel z právního názoru, že skutková podstata 

přestupku dle § 523 tr. zák. vyžaduje, by opilost, ve které byl zločin spáchán, byla 

zaviněnou, takže zločin spáchaný v opilosti nahodilé by nemohl býti stíhán ani jako 

přestupek dle § 523 tr. zák. Tento názor je mylný.“21 Soudím však, že z hlediska zásady 

odpovědnosti za zavinění je toto řešení z dnešního pohledu značně problematické, 

jelikož nese prvky objektivní odpovědnosti, která je pro moderní právo nepřípustná.

Co se týče objektivní stránky, jednáním zde bylo uvedení se do stavu nepříčetnosti

a posléze: „vykonání nějakého činu, který by se kromě opilství přičítalo za zločin“.

Sousloví „nějaký čin“ lze považovat za označení kvazideliktu.

Přímo v textu skutkové podstaty § 523 se nacházel odkaz na § 236, který 

stanovil, že: „…činy, jež jinak jsou zločiny, když spáchány byly v nahodilém opilství,

za zločiny pokládati se nemohou, tresce se v tomto případu přece opilství jako přestupek 

(§ 523).“ I v tomto bodě je oproti současné úpravě rozdíl, i když spíše terminologický.22

Podle závažnosti činu jinak trestného může být opilství dle § 360 TZ přečinem, 

zločinem, nebo dokonce zvlášť závažným zločinem, kdežto dle rakouského trestního 

zákona bylo pouze přestupkem a kvalita činu jinak trestného se nezohledňovala. Sankce 

byla ve srovnání s dnešním stavem velmi mírná, pachatele bylo možno odsoudit 

maximálně na tři resp. šest měsíců odnětí svobody, dnes je to možné dle závažnost 

kvazideliktu až na deset let. 

Další rozdíl tkví ve formulaci. Shodně se současným právním stavem bylo

opilství bráno jako delikt abstraktně ohrožovací. V druhé větě ustanovení však můžeme 

najít prvky pojetí opilství jako konkrétně ohrožovacího deliktu, jelikož uložení 

přísnějšího trestu přepokládá pachatelovu předchozí zkušenost se stavem nebezpečného 

opojení. Domnívám se, že podle současné právní úpravy by byl takový pachatel patrně 

plně trestné odpovědný a jeho jednání by se posoudilo jako jedna z variant

actio libera in causa.

                                               
21 Rozsudek ze dne 17. února 1921, sp. zn. Kr I 752/20.
22 Přestupky (spolu se zločiny a přečiny) byly dle rakouského trestního zákona trestnými činy – rakouský 
trestní zákon byl postaven na tripartici. Do roku 1873 byly přestupky posuzovány správními orgány, po 
tomto roce pak o nich rozhodovaly soudy. Přestupky byly trestnými činy až do roku 1950, kdy vešel 
v účinnost zák. 86/1950 Sb., jenž byl založen na monopartici. srov. BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel,
ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, str. 562
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V mnohém se ale obě úpravy shodují. Řešení obsažené v rakouském trestním 

zákoně bylo rovněž postaveno na koncepci rauschdeliku a objektivní podmínkou 

trestnosti bylo též spáchání činu jinak trestného ve stavu opilosti.23 Spíše pro úplnost 

pak dodávám, že i dle rakouského trestního zákoníku se mohl stát pachatelem každý

a že objektem jsou v podstatě stejné zájmy společnosti jako v současném TZ.

Na tehdejší dobu byl dle mého názoru delikt opilství upraven celkem moderním 

a pokrokovým způsobem, který v sobě nese řadu podstatných a dodnes uznávaných

prvků. Z hlediska současného by však tato koncepce naprosto nemohla obstát. Jak jsem 

již zmínil výše, je v rozporu se zásadou odpovědnosti za zavinění. Dále bych jí vytkl

přílišnou shovívavost vůči pachateli a mírnost trestní sazby. Šestiměsíční trest odnětí 

svobody například za vraždu, byť byla spáchána coby kvazidelikt, mi přijde přeci

jen neadekvátní a nedostatečný.

2. 2 Trestný čin opilství dle zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona

Po „vítězném“ únoru 1948 došlo v oblasti práva k řadě změn. V letech 

1949 – 1950 proběhla tzv. právnická dvouletka, tedy proces, jehož cílem bylo 

přepracovat právní úpravu v klíčových právních odvětvích s cílem přizpůsobit

ji myšlenkám komunistické ideologie a principům socialistické zákonnosti.24 Produktem 

této snahy je i zákon č. 86/1950 Sb. (dále jen „trestní zákon 1950“), jenž byl přijat dne 

12. července 1950 a v účinnost vešel 1. srpna téhož roku. Na rozdíl od svého 

předchůdce platil na celém území Československa.25 Jeho pozitivní přínos je možné 

vidět ve sjednocení trestněprávní úpravy na celém území ČSSR.

Problematiku nepříčetnosti upravovalo ustanovení § 11 a znělo takto: „Kdo pro 

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

nebezpečné nebo ovládat své jednání, není za takový čin trestně odpovědný.“

Nepříčetnost tak byla upravena stejně jako § 26 TZ. Delikt opilství byl systematicky 

umístěn v hlavě třetí jménem Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, oddílu 

pátém pojmenovaném Jiné trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Ustanovení

                                               
23 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, svazek č. 2/2005, str. 55
24 BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly 
z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, str. 561
25 § 13 zák. zněl takto: Podle československého zákona se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na 
území Československé republiky.
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§ 186 a § 187 obsahovaly celkem čtyři skutkové podstaty, přičemž všechny se nazývaly 

opilství, ale rauschdeliktem v pravém slova smyslu byl jen § 186.

Skutková podstata pod § 186 zněla takto: „Kdo se požitím alkoholického nápoje 

nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí 

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

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

mírnějším.“ Toto znění skutkové podstaty se téměř ve všech podstatných rysech blíží

§ 360 TZ. Na rozdíl od rakouského trestního zákona se na základě trestního zákona 

1950 trestalo pouze zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti, což hodnotím kladně. 

Z hlediska subjektivní stránky bylo tedy ke spáchání třeba zavinění alespoň ve formě 

nedbalosti. Objekt a subjekt se též shoduje s úpravou TZ. Skutková podstata dále

totožně se současným TZ obsahovala větu za středníkem, podle níž se pachateli uloží 

mírnější trest, dopustí-li se činu, za který zákon stanoví trest mírnější. Osobně však 

shledávám v této větě za středníkem prvky neslučitelné s koncepcí reuschdeliktu. 

Soudím, že v podstatě odpovídá přístupu, kdy se k zaviněné nepříčetnosti nepřihlíží

a pachatel je tak plně trestně odpovědný. Tomuto tématu budu věnovat hlouběji

v kapitole čtvrté.

Podíváme-li se blíže na otázku objektivní podmínky trestnosti, zjistíme,

že ve formulaci skutkových podstat opilství existuje rozpor mezi trestním zákonem

1950 a TZ. Objektivní podmínkou trestnosti je totiž podle § 186 spáchání trestného 

činu, a ne činu jinak trestného, jak je tomu u § 360 TZ. Na rozdíl od současného stavu

obsahovala věta první skutkové podstaty „rauschdeliktu“ slova „nebo jinak“.

Díky tomu bylo možné tuto skutkovou podstatu použít i v případech, kdy se pachatel do 

stavu nepříčetnosti uvedl zaviněně, ale jinak, než aplikací alkoholu. Lze mít za to,

že ustanovení § 186 těmito slovy cílilo zejména na aplikaci a požití drog.26

Bohatá judikatura na téma opilství doplňovala a precizovala celou problematiku. 

Za důležitý považuji rozsudek pod sp.zn. 1 Tz 45/59, jehož právní věta zní takto: 

„Jestliže se pachatel v nepříčetnosti přivoděné požitím alkoholických nápojů dopustí 

více útoků, které by jinak zakládaly více trestných činů, všechny tyto jednotlivé útoky 

tvoří jeden trestný čin opilství podle § 186 tr. zák.“27 Toto pravidlo platí i v současnosti 

                                               
26 TERYNGEL, Jiří. Návrat k „Rauschdeliktu“, Justičná revue, svazek č. 3/1992, str. 26 
27 Tato jednota vyplývá též z judikátu pod sp. zn. 1 Tz 225/55.
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a opilství patří mezi případy vylučující jednočinný souběh.28 Rozhodnutím pod sp. zn.

3 To 53/57 bylo rozhodnuto, že: „Z hlediska § 186 tr. zák. nutno rozumět trestným 

činem, kterého se pachatel dopustil ve stavu nepříčetnosti, do něhož se přivedl požitím 

alkoholického nápoje (nebo jinak) i pokus, návod a pomoc (§ 75 odst. 1 tr. zák.).“

I toto pravidlo je v současnosti relevantní. Pro úplnost výkladu k ustanovení § 186 

dodávám, že když se pachatel uvedl zaviněně do stavu nepříčetnosti a spáchal 

v takovém stavu přestupek, o trestný čin opilství se nejednalo.29 A pokud se pachatel 

opil a posléze v nepříčetnosti spáchal kvazidelikt, i když býval v opilosti náchylný 

k výtržnostem, stále se jednalo o rauschdelikt dle § 186, a ne o opilství dle § 187 odst. 

1, přičemž souběh těchto trestných činů nebyl dle judikatury možný.30

Ustanovení § 187 znělo takto: „(1) Kdo se opije, byť i z nedbalosti, ač je

v opilosti náchylný k výtržnostem, nebo kdo osobu, která je v opilosti náchylná

k výtržnostem, úmyslně opije nebo její opilost zvyšuje, bude potrestán odnětím svobody 

až na šest měsíců.“

„(2) Stejně bude potrestán, kdo požije alkoholické nápoje za takových okolností, 

že by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.“

Mezi oběma skutkovými podstatami ustanovení § 187 byl dle judikatury možný 

jednočinný souběh.31 Odstavec první tohoto ustanovení šel v ochraně společnosti

před osobami pod vlivem alkoholu ještě dále než předchozí zmíněné ustanovení,

neboť postihoval tzv. prostou opilost,32 z níž neplynul stav vyloučení rozpoznávací

či ovládací schopnosti, a která neměla za následek spáchání trestného činu.33 Cílem 

zakotvení tohoto odstavce do právního řádu bylo předcházet kriminálnímu jednání 

recidivistům a osobám, jež mají v podnapilosti sklony k agresivnímu jednání a ví to, 

nebo to alespoň vědět mohly. Fakt, že pachatel byl náchylný k pití alkoholu, nehrál roli, 

důležité bylo, že byl v opilosti náchylný k výtržnostem, přičemž po subjektivní stránce 

bylo nezbytné, aby o této náchylnosti k výtržnostem buď věděl, anebo podle okolností
                                               
28 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 342
29 Jak vyplývá z trestního rozhodnutí To 92/54.
30 Tento závěr vychází z rozhodnutí sp. zn. To 112/54.
31 Což plyne z rozhodnutí pod sp. zn.To 16/54.
32 Prostá opilost je běžným následkem nadměrného jednorázového požití alkoholu, občasná prostá opilost 
patří u nás téměř k normě. Podkladem prosté opilosti je kvantitativní porucha vědomí, jejíž stupeň je 
závislý na dávce alkoholu a tedy dosažené koncentraci alkoholu v krvi.
http://alkohol-alkoholismus.cz/psychicke-komplikace-zavislosti-na-alkoholu/prosta-opilost-ebrietas-
simplex
33 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, svazek č. 2/2005, str. 56
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a svých osobních poměrů vědět mohl.34 Ustanovení § 187 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb. 

bylo ve vztahu k § 186 subsidiární, což plyne z rozsudku pod sp.zn. Tk 41/51.

Ustanovení § 187 odst. 2 se, podobně jako § 524 rakouského trestního zákona, 

podobalo spíše skutkové podstatě uvedené v ustanovení § 274 TZ Ohrožení pod vlivem 

návykové látky, s opilstvím v dnešním smyslu nesouvisí. Pro úplnost doplňuji,

že dle rozhodnutí soudu pod sp. zn. Tk 78/51 je pro naplnění skutkové podstaty pod

§ 187 odst. 2 zapotřebí zavinění ve formě úmyslu,35 což ze zákona přímo nevyplývalo.

Celkově jsem přesvědčen, že úprava trestného činu opilství byla trestním 

zákonem 1950 řešena na svou dobu nebývale pokrokově a kvalitně, což s ohledem na 

účelovost mnohých ustanovení tohoto zákona považuji za překvapivé a pozitivní

zjištění. Ustanovení § 186 dokonce stálo za vzor dnešnímu § 360 TZ.36 Trestní sazba 

nebyla tak drakonická, jako je tomu nyní. Zajímavostí je, že v trestním zákoně 1950 

zcela chybí úprava trestnosti případů actio libera in causa. Ve srovnání s právní úpravou 

okolních zemí (s výjimkou Slovenské republiky) je však výjimkou naopak přístup,

kdy se problematika actio libera in causa uvádí přímo v zákoně, jako je tomu u nás.

Výtku bych měl k ustanovení § 187 odst. 1, neboť jsem přesvědčen, že jednání v něm 

obsažené by nemělo být posuzováno z hlediska trestního práva a současné koncepci 

společenské škodlivosti nevyhovuje. Má v podstatě charakter předčasně dokonaného 

trestného činu, neboť stačí pouhá předchozí zkušenost a i když se pachatel ničeho

ve stavu opilosti dopustit nemusí, stejnak je stigmatizován, a to prosím trestněprávně.

2. 3 Trestný čin opilství dle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona

Trestní zákon č. 86/1950 Sb. neplatil dlouho. Již na začátku roku 1962 jej 

v účinnosti vystřídal zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „trestní zákon

1961“). Příčinu této změny shrnují úvodní slova důvodové zprávy trestního zákona

1961 takto: „Vítězství socialismu vytvořilo podmínky pro překonání všech přežitků staré 

společnosti ve vědomí lidí a pro všestranný rozvoj nových socialistických vztahů mezi 

                                               
34 Tento závěr vyplývá z judikátu pod sp. zn. Tk 114/52. Pojem "náchylnosti k výtržnostem" předpokládá, 
že se pachatel již jako výtržník projevil.
35 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 31- Postačí i úmysl eventuální.
36 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 864
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lidmi.“37 Trestní zákon 1961 pod vlivem sovětského práva38 opouští relativně 

propracovanou a pokrokovou koncepci „rauschdeliktu“ coby privilegovaného trestného

činu. Namísto toho se vydává cestou plné trestní odpovědnosti za čin spáchaný 

v nepříčetnosti, byla-li zaviněna byť z nedbalosti. Nepříčetnost upravovalo ustanovení

§ 12 odst. 1 v podstatě stejně jako dnešní TZ. Dle odstavce druhého téhož paragrafu

pachatel nebyl považován za nepříčetného, přivedl-li se do stavu nepříčetnosti,

byť i z nedbalosti, požitím alkoholu či omamného prostředku. Dle důvodové zprávy 

k trestnímu zákonu tuto změnu vyžadoval důsledný boj proti alkoholismu. V trestním 

zákoně tak zbyla jen skutková podstata „opilství“ § 201, která však se však svou 

podstatou kryje se současnou skutkovou podstatou ohrožení pod vlivem návykové látky 

podle § 274 TZ. Trestní zákon 1961 rovněž zavádí do našeho trestního práva pojem 

návyková látka, který se v trestním právu udržel dodnes, byť není pojmem zcela 

přesným. O tom však více v subkapitole 3.3.

V úvahu podle nové právní úpravy tedy připadaly tři možnosti řešení zaviněné 

nepříčetnosti, pokud se pachatel v tomto stavu dopustil kvazideliktu, i když výsledek 

byl v podstatě u všech stejný. První dvě možnosti tvořily oba případy actio libera

in causa, tedy jak dolózní, tak kulpózní variantu. Pachatel byl plně odpovědný za 

trestný čin ať již úmyslný nebo nedbalostí, pokud se buď „opil na kuráž“, nebo spáchal-

li trestný čin z nedbalosti a jeho nedbalost spočívala v tom, že se uvedl do stavu 

nepříčetnosti.39 Třetí možností byla plná trestní odpovědnost v případě jednání, které

se dnes subsumuje pod § 360 odst. 1 TZ, tedy přivedení se do stavu nepříčetnosti,

byť z nedbalosti, požitím alkoholu či omamné látky a pozdější spáchání trestného činu 

v tomto stavu. Zde se naplno projevilo ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákona 1961

a šlo o možnost vůči případům actio libera in causa subsidiární.40

Mezi odbornou veřejností se nová úprava této problematiky setkala se značnou 

nelibostí. Nelze se tomu divit, neboť objektivně znamenala v ohledu na opilství velký 

krok zpět. Přívrženci plné trestní odpovědnosti zdůvodňovali nové řešení tím, 

že se v případě zaviněné nepříčetnosti, na rozdíl od nepříčetnosti vyvolané duševní

                                               
37 BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly 
z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, str. 567
38 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 38
39 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 35
40 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, svazek č. 2/2005, str. 56
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či jinou poruchou, do alkoholového opojení uvedl pachatel sám, a proto je třeba 

přísnějšího postupu. Osobně jsem přesvědčen, že vyřazení „rauschdeliktu“ coby 

samostatné privilegované skutkové podstaty z trestného zákona se negativně projevilo 

na kvalitě československého trestního práva a že se takové řešení neslučuje hodnotami 

moderního právního státu, o kterém však v době přijetí trestního zákona 1961 nemohla 

být řeč. Chápu obecné rozhořčení nad tím, že pachatel se dobrovolně uvedl do stavu 

nepříčetnosti, nicméně se domnívám, že není obhajitelné jej postihnout stejně,

jako pachatele, který trestný čin spáchal úmyslně a střízlivý.

I když o znovuzavedení „rauschdeliktu“ do československého právního řádu

se uvažovalo již dříve,41 k zásadnímu obratu došlo až na základě novely trestního

zákona 1961 provedené zákonem č. 557/1991 Sb. Jeho účinností od 1. 1. 1992 došlo

ke zrušení problematického ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákona a k návratu

rauschdeliktu v podobě staronové skutkové podstaty opilství v ustanovení § 201a,

jež byla zařazena do části druhé, hlavy páté jménem Trestné činy hrubě narušující 

občanské soužití.42 Skutková podstata zněla takto:

„(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, 

do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, 

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které 

má jinak znaky trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán 

oním trestem mírnějším.“

„(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, přivede-li se pachatel do 

stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin.“

Objektem bylo primárně občanské soužití, sekundárně pak jakýkoli jiný 

chráněný zájem narušený kvazideliktem v konkrétním případě.43 Na rozdíl od předchozí 

úpravy je opilství podle trestního zákona 1961 čistě abstraktním ohrožovacím 

deliktem.44 Jednání opět tkvělo v zaviněném přivedení se do stavu nepříčetnosti požitím

nebo aplikací návykové látky a následném spáchání činu jinak trestného v tomto 

opojení. Pojmy požití a aplikace zahrnují jakýkoli způsob, jakým se návyková látka 

dostane do těla pachatele. Aplikací se rozumí zejména podání orální, injekční, anální, 

                                               
41 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 37
42 ŠUBRT, Milan. Zaviněná nepříčetnost. Trestní právo, Novatrix s.r.o., svazek č. 9/2011, str. 24
43 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 38
44 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, svazek č. 2/2005, str. 57

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonzsxa4tjmnsxi3tpon2a
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čicháním, kouřením, šňupáním, přes pokožku atd.45 Kvazideliktem mohl být teoreticky 

kterýkoli trestný čin, vývojové stádium, či účastenství. Z hlediska subjektivní stránky 

byly možné obě formy zavinění, přičemž se zavinění nevztahovalo k jednání, jehož

se nepříčetný pachatel dopustil, ale pouze k uvedení se do stavu nepříčetnosti. 

Subjektem mohl být opět každý, avšak jednalo se o vlastnoruční delikt, čili pachatel jej 

musel spáchat sám a nebylo možné, aby někdo další spáchal opilství

ve spolupachatelství nebo nepřímým pachatelstvím. Nepříčetnou osobu však nepřímý 

pachatel mohl použít jako živý nástroj ke spáchání jiného trestného činu.

Ustanovení § 201a odst. 1 trestního zákona 1961 stál za vzor § 186 trestního 

zákona 1950. Podobně jako předchozí trestní zákon obsahoval větu za středníkem. 

Shodně s ním obsahuje slovní spojení „nebo jinak přivede“. Na rozdíl od znění § 186

trestního zákona 1950 však nehovoří pouze o požití alkoholu, ale výslovně se vztahuje

i na aplikaci jiných návykových látek, a to díky slovům „nebo aplikací návykové látky“. 

Ustanovení § 186 se krom alkoholu vztahovalo taktéž na jiné návykové látky, ale právě 

na základě slov „nebo jinak přivede“. Ustanovení § 201a odst. 1 trestního zákona 1961

však na základě slovního spojení „nebo jinak přivede“ dopadalo i na případy,

kdy se pachatel uvedl zaviněně do stavu nepříčetnosti, ale jinak, než požitím či aplikací

návykové látky. Odborná veřejnost se k tomuto řešení stavěla spíše rezervovaně, neboť 

se vztahovalo na málo časté, problematické a málo pravděpodobné případy,

kdy nepříčetnost vyvolá např. střídání světla a stínu u epileptiků, velmi silný orgasmus, 

dlouhý stoj na hlavě během cvičení jógy, neužívání předepsaných léků, špatná 

kombinace léků a stravy.46 Trestní zákon tak fakticky umožňoval coby opilství stíhat 

jednání, která nebyla pro nepříčetnost trestná v jiných státech Evropy a trestná nebyla 

ani před novelou zák. č. 557/1991 Sb.47 Dle Dagmar Císařové se jedná o možný 

legislativní omyl vzniknuvší z nepochopení smyslu předchozí úpravy.48 Můj názor 

k této problematice je takový, že nemá smysl a priori kriminalizovat všechna výše 

uvedená jednání, neboť u nich patrně nebude naplněn požadavek zavinění. Pokud 

                                               
45 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 40
46 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str. 
268
47 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 43
48 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Několik úvah nad § 201a trestního zákona. Bulletin advokacie, svazek č. 
5/1992, str. 18
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bychom vycházeli striktně z koncepce rauschdeliktu, musí se pachatel nejdřív zaviněně 

uvést do stavu nepříčetnosti. Postačí tedy, když se do tohoto uvede alespoň z nevědomé 

nedbalosti, tedy alespoň měl nebo mohl vědět, že se v nepříčetnost uvede.

A zde shledávám zásadní překážku pro kriminalizaci výše popsaných jednání, neboť

u většiny z nich si dle mého názoru nikdo neuvědomuje a podle mého názoru ani 

nemusí uvědomit, že mohou vést až k nepříčetnosti. Jediný případ, kdy si dovedu 

představit, že by bylo možné uvažovat o trestním postihu, představují případy,

kdy se osoba snaží uvést do jiného stavu vědomí a to jinak, než alkoholem. V úvahu zde 

připadají techniky, jako je např. neodborně a bez dohledu provedené holotropní dýchání 

a podobné praktiky. Celkově bych ale jako tento přístup nedoporučoval a kloním se zde 

k názoru profesorky Císařové, že k zakotvení slov „nebo jinak přivede“ do zákona 

došlo spíše omylem v důsledku nepochopení problematiky opilství.

A konečně, 1. 1. 1994 vešel v účinnost zákon č. 290/1993 Sb., novelizující 

trestní zákon, který zavedl případ actio libera in causa culposa, který v předchozí 

novele chyběl.

Judikatura, která se vztahovala na trestný čin opilství dle trestního zákona 1961, 

byla téměř beze zbytku převzata TZ, proto se jí budu věnovat až v příští kapitole, neboť 

je stále relevantní.

I když znovu zakotvení rauschdeliktu do právního řádu nebylo provedeno 

naprosto bezproblémovým způsobem, znamenalo podle mě významný posun oproti 

předešlému stavu, kdy podle mě 30 let panovalo v této oblasti legalizované bezpráví. 

Téměř ve všech znacích se řešení opilství užité v trestním zákoně shodovalo

se současným TZ. Oproti TZ obsahoval navíc problematickou formulaci „nebo jinak 

přivede“, od níž současná právní úprava raději upustila, což ve shodě s Jelínkem

hodnotím pozitivně. Dalším rozdílem je výše trestní sazby, kdy trestní zákon stanovil 

její rozpětí za trestný čin opilství od tří do osmi let, horní hranice v TZ je o dva roky 

přísnější. V tomto ohledu považuji rozpětí trestní sazby ustanovení § 201 trestního 

zákoníku 1961 za přiléhavější, neboť horní hranice trestní sazby 10 let prostě 

neodpovídá privilegovanému postavení rauschdeliktu. Další rozdíl tkví ve formulaci 

objektivní podmínky trestnosti. Podle trestního zákona 1961 se pachatel ve stavu 

nepříčetnosti musel dopustit „jednání, které má jinak znaky trestného činu.“ TZ však 

nehovoří o jednání, ale rovnou o tom, že se pachatel musí ve stavu nepříčetnosti 
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dopustit „činu jinak trestného.“ Domnívám se, že v tomto ohledu je úprava v TZ 

přesnější, jelikož přesně vystihuje fakt, že jednání ve stavu nepříčetnosti má povahu 

kvazideliktu. Formulace v trestním zákoně 1961 nebyla vyloženě chybná, ale znění

§ 360 odst. 1 TZ je v tomto ohledu přiléhavější, preciznější a přesně vystihuje povahu 

jednání, kterého se nepříčetný pachatel dopustil. Jinak ale TZ převzal z trestního zákona

1961 vše ostatní včetně téměř doslovné formulace skutkové podstaty opilství.
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3. Trestný čin opilství v současné právní úpravě dle zákona

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

3. 1 Skutková podstata trestného činu opilství

V současné právní úpravě je trestný čin opilství zakotven v hlavě desáté jménem 

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných dílu šestém nazvaném Jiná rušení 

veřejného pořádku. Ustanovení § 360 TZ zní takto:

„(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu 

nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody 

na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví 

trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.“

„(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu 

nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která 

spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“

Skutkovou podstatu lze definovat jako souhrn typových znaků odlišující 

navzájem jednotlivé trestné činy a vyjadřující jejich typovou škodlivost.49 Těmto 

typovým znakům trestného činu opilství jsou věnovány následující podkapitoly.

3. 1. 1 Objekt

Objektem v trestním právu rozumíme určité společensky důležité hodnoty, 

vztahy, zájmy, či jejich souhrn, které zákonodárce považuje za natolik významné,

že jim přiznává tu nejsilnější ochranu, která je v demokratickém právním státě

vzhledem k pojetí trestního práva jako „ultima ratio“ možná. Jejich porušením

či ohrožením způsobilým pachatelem vzniká následek a pro pachatele z takového 

jednání plyne hrozba represe v podobě trestní sankce.50

                                               
49 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 117
50JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část.Zvláštní část. 3. vydání Praha: Leges, 2013, str. 
165
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Jedná se o obligatorní znak každé skutkové podstaty, byť zpravidla nebývá 

vyjádřen přímo v textu zákona a k jeho zjištění je třeba zákon interpretovat.

Trestněprávní nauka rozlišuje různé druhy objektů, pro potřeby této práce se však budu 

věnovat pouze dělení na objekt druhový a individuální a na objekt primární

a sekundární.

Druhový objekt, který je dán společnými druhovými rysy individuálních objektů 

jednotlivých trestných činů, lze dovodit z uspořádání a systematiky v rámci zvláštní 

části TZ. V případě opilství je jím vzhledem k zakotvení v hlavě desáté dílu šestém 

zvláštní části TZ vždy veřejný pořádek a občanské soužití v nejširším slova smyslu.51

Nepochybně je jím však i ochrana společnosti před nevyzpytatelným jednáním 

nepříčetných osob.

Individuálním objektem je každý jednotlivý zájem, k jehož ochraně je ta která 

skutková povolána. Lze říci, že je samotným smyslem zakotvení konkrétní skutkové 

podstaty v pozitivním právu. Trestný čin opilství je specifický tím, že má individuální 

objekty vždy minimálně dva – primární a sekundární, což o některých trestných činech 

říci nelze. Příkladem zde může být trestný čin Vražda novorozeného dítěte matkou

dle § 142 TZ, kde je jediným objektem lidský život. Primární individuální objekt

opilství je tedy, shodně s druhovým objektem, veřejný pořádek, ochrana společnosti

před nepříčetným pachatelem a mezilidské soužití.52 Sekundárním individuálním

objektem je pak každý jednotlivý konkrétní zájem, který pachatel činem jinak trestným

porušil či ohrozil. Typicky se jedná o majetek a lidské zdraví a život, ale dovedu

si představit řadu případů, kdy objektem bude lidská důstojnost v sexuální oblasti

nebo životní prostředí.

                                               
51 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 
2011, str. 3046
52 NOVOTNÝ, Oto, VOKOUN, Rudolf, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6 
vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 471



26

3. 1. 2 Objektivní stránka

Objektivní stránka skutkové podstaty je základem trestné činnosti a touto 

stránkou se od sebe jednotlivé trestné činy zejména odlišují.53 Lze ji definovat jako 

způsob spáchání trestného činu. Znaky objektivní stránky teorie dělí na obligatorní

a fakultativní. Těmi obligatorními jsou jednání, následek a vztah kauzality mezi nimi. 

Trestně právní teorie zná řadu dalších znaků, které se označují jako fakultativní.

Avšak skutková podstata opilství dle § 360 odst. 1 TZ žádné fakultativní znaky 

neobsahuje a proto se jim zde věnovat nebudu.

Jednání je definováno jako projev vůle ve vnějším světě a může jím být konání 

i opomenutí.54 Opilství je specifickým trestným činem v tom, že je složeno z dvou 

jednání – sestává ze dvou fází. První je uvedení se do stavu nepříčetnosti, druhou je pak 

následné spáchání činu jinak trestného, jak jsem již uvedl kapitole 1. Kvazideliktu

spáchanému ve stavu zaviněné nepříčetnosti je věnována podkapitola 3. 1. 2. 1.

Jsem přesvědčen, že z logiky věci může jednání, kterým se pachatel uvede

do stavu nepříčetnosti, spočívat pouze v konání – v požití či aplikaci návykové látky.

Požitím se rozumí přijetí návykové látky do lidského organismu orálně. Vztahuje

se zejména na požívání alkoholu, který má mezi návykovými látkami stále jakési 

privilegované postavení „společensky akceptované drogy“. Ale ústy lze požít např. LSD 

a patří sem i polykání šťáv listů koky. Aplikací se rozumí všechny ostatní způsoby, 

kterými je možná do lidského těla vpravit návykovou látku. Patří sem kouření, 

vdechování, čichání, šňupání, injekční podání, anální podání, působení přes pokožku

či přes sliznice atd.55 Tento výčet je demonstrativní, a pokud se v budoucnu objeví 

jakýkoli další způsob aplikace návykové látky do lidského organismu, bude spadat 

právě pod široký pojem aplikace. Oproti úpravě v trestním zákoně 1961 do TZ nebylo 

převzato sousloví „i jinak přivede“, což hodnotím kladně, přičemž argumentaci 

k tomuto uvádím v podkapitole 2. 3.

Příprava trestného činu opilství z logiky věci nepřipadá v úvahu, neboť nemohou 

být naplněny obě podmínky, které pro trestnost přípravy vyplývají z § 20 TZ. 
                                               
53 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 191
54 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 174
55 TERYNGEL, Jiří. Návrat k „Rauschdeliktu“. Justičná revue, svazek č. 3/1992, str. 27
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Teoreticky vzato může být naplněna podmínka zvlášť závažného trestného činu, neboť 

současná trestní sazba trestu odnětí svobody za opilství činí tři až deset let.

Druhá podmínka však splněna nikdy být nemůže, protože § 360 odst. 1 TZ trestnost 

přípravy nezakotvuje.

Domnívám se, že pokus opilství je pak ze samotné jeho povahy též vyloučen

a uvedu proč. Opilství spočívá v zaviněném a vlastnoručním uvedení se do stavu 

nepříčetnosti a v následném spáchání jakéhokoli trestného činu v takovém stavu,

na rozdíl od případů actio libera in causa pachatel ale dopředu nepočítá se spácháním 

žádného trestného činu v takovém stavu. Pachatel opilství je postihován zejména

za to, že se do tohoto stavu vůbec uvedl a stal se tak nepředvídatelným

a neovladatelným. Někteří autoři toto jednání považují za materiální bezpráví samo

o sobě.56 Spáchání kvazideliktu v tomto stavu je nedílnou fází, která však zdaleka 

nenastává ve všech případech zaviněně vyvolané nepříčetnosti a je pouze objektivní 

podmínkou trestnosti.57 Proto je nemožné, aby se někdo dopustil trestného činu opilství 

ve stádiu pokusu. Z hlediska současného trestního práva podle mě nedává smysl situace, 

kdy se někdo pokusí sám sebe uvést do stavu nepříčetnosti, a v tomto stavu následně 

spáchat trestný čin. Pokud by totiž v době spáchání trestného činu nebyl nepříčetný,

ale třeba jen zmenšeně příčetný, byl by takový pachatel, s drobnými odchylkami

od zcela příčetného pachatele, plně trestně odpovědný. Kdyby se však do nepříčetnosti 

s úmyslem spáchat v ní trestný čin přeci jen uvedl, jednalo by se o dolózní formu

actio libera in causa a pachatel by byl také plně trestně odpovědný.

Pro úplnost je dále nezbytné uvést, že pokud by po provedení důkazů panovaly 

pochybnosti o tom, zda pachatel byl nepříčetný nebo pouze zmenšeně příčetný, bude

se postupovat podle procesní zásady in dubio pro reo a použije se varianta pro pachatele 

příznivější.58 Pachatel bude v takovém případě pravděpodobně shledán trestně

odpovědným za trestný čin opilství, jenž je vůči plné trestní odpovědnosti považován

za privilegovanou skutkovou podstatu.59

                                               
56 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, svazek č. 4/2006, str. 33
57 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 37
58 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 
2011, str. 3047
59 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. Institut pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců. SEVT, 1995, str. 43
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Pod pojmem následek rozumíme ohrožení či porušení určité právem chráněné 

hodnoty, která je objektem.60 Následkem opilství tedy vždy bude porušení či ohrožení 

veřejného pořádku a občanského soužití. Následkem je dále porušení a ohrožení hodnot, 

na něž cílí ten který kvazidelikt v každém konkrétním případě. Pro úplnost dodávám, 

že opilství bývá většinou autorů považováno za abstraktně ohrožovací delikt.

3. 1. 2. 1 Čin jinak trestný

Pojmem čin jinak trestný (nebo též pod pojmem kvazidelikt) v trestním právu

obecně rozumíme takový čin, který nemá všechny znaky, které zákon vyžaduje

pro vznik trestní odpovědnosti. Je jím např. jednání splňující kritéria beztrestnosti

u okolností vylučující protiprávnost. V souvislosti s trestným činem opilství jej 

chápeme jako čin nepříčetného pachatele, tedy jednání osoby ve stavu návykovou 

látkou způsobené nepříčetnosti. U kvazideliktu v rámci opilství tedy chybí příčetnost, 

což je obecný znak, a zavinění coby obligatorní znak subjektivní stránky. I čin jinak 

trestný je však třeba zkoumat z hlediska subjektivní stránky, konkrétně je zapotřebí 

zjišťovat a dokazovat zavinění a to kvůli ukládání trestu, neboť je třeba odlišit,

zda kvazidelikt naplňuje znaky trestného činu úmyslného či nedbalostního, přičemž 

rozdíl je zejména ve výši trestní sazby.61 Podle Vladimíra Solnaře může absence 

zavinění vést k problémům při rozhodování, jakého činu jinak trestného se pachatel 

vlastně dopustil. Uvádí případ, kdy nebude zcela jasné, zda se nepříčetný pachatel 

dopustil vraždy dle § 140 TZ odst. 1 TZ nebo trestného činu těžké ublížení na zdraví 

s následkem smrti dle ustanovení § 145 odst. 3 TZ.62 Soudím, že v takovém případě

se patrně bude postupovat podle zásady in dubio pro reo a soud zvolí postup

pro pachatele mírnější. Pokud má být uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, záleží 

dle judikatury na formě zavinění kvazideliktu i při rozhodování o zařazení odsouzeného 

do typu věznice dle § 56 odst. 2 TZ.63

                                               
60 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 182
61 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 867
62 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 
str. 256 - 257
63 Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. To 50/2009.
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U kvazideliktu se však nejedná o zavinění v pravém slova smyslu a to z důvodu

absence příčetnosti, která je mimo jiné i předpokladem zavinění. V této souvislosti 

hovoříme o kvaziúmyslu či kvazinedbalosti a v pochybnostech se pak uplatní zásada 

in dubio pro reo i zde. Činem jinak trestným může být jakýkoli jiný trestný čin,

tedy trestný čin poruchový i ohrožovací, jakož i pokus trestného činu.

Podle Dolenského připadá vzácně v úvahu, aby příprava k trestnému činu byla 

kvazideliktem. Uvádí k tomu následující: „Důvodem je, že u přípravy je málo rozvinutá 

objektivní stránka a že u zcela nepříčetného pachatele nelze předpokládat nějaké 

rozvinuté plánování trestného činu. Vzhledem k zásadě akcesority se za přípravu 

pokládají formy jednání, které by byly účastenstvím, kdyby hlavní trestný čin dospěl 

aspoň do stadia pokusu. To je asi jediný případ, kdy je myslitelná příprava spáchaná

ve stavu nepříčetnosti. Např. opilec někomu pomáhá k trestnému činu, ale hlavní 

pachatel se o trestný čin ani nepokusí.“64 Naopak Jiří Jelínek je v tomto ohledu spíše 

skeptický, neboť podle něj u přípravy nedochází k rozvinutí objektivní stránky.65 V této 

věci se kloním spíše k názoru Adolfa Dolenského, neboť jsem přesvědčen, že by jeho 

argumenty neměly být opomenuty a že teoreticky si opravdu lze případ výše uvedený 

představit. Nicméně opět se jedná spíše o akademickou úvahu, protože takové případy, 

v praxi budou velmi ojedinělé.

Jednání tvořící kvazidelikt může, na rozdíl od jednání, jímž se pachatel uvedl 

do stavu nepříčetnosti, spočívat i v nekonání. Pokud se nepříčetný pachatel v téže 

zaviněné nepříčetnosti dopustí více kvazideliktů naplňující jinak znaky více trestných 

činů nebo různých skutkových podstat, považují se taková jednání jako jedno souvislé 

jednání a posoudí jako jeden trestný čin opilství dle § 360 TZ.66

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ může být

činem jinak trestným, i když je zde vliv návykové látky znakem skutkové podstaty.

Existují však skutkové podstaty, u kterých je to vyloučeno. Jedná se o trestné činy

vyhýbání se výkonu služby podle § 384 TZ, vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti 

podle § 385 TZ či vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí a jiné služby dle § 388 TZ.

A konečně není možné, aby kvazideliktem byly trestné činy, u nichž je jedním ze znaků 

                                               
64 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 40
65 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 867
66 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str. 
275
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skutkové podstaty pohnutka. Soudím, že je to správný přístup. Pro pohnutku

je zapotřebí jakýsi podnět či vnitřní úvaha v nitru pachatele, na jejímž konci

je rozhodnutí spáchat trestný čin. Jsem přesvědčen, že tohoto není nepříčetný

pachatel schopen.

3. 1. 3 Subjekt

Pachatelem trestného činu je podle § 22 TZ ten, kdo svým jednáním naplnil 

znaky skutkové podstaty nebo jeho pokusu či přípravy. Není to však zcela bezchybná

legální definice, neboť pro trestní odpovědnost je třeba naplnit krom znaků skutkové 

podstaty i znaky obecné, tedy podmínku věku a příčetnosti, ale i podmínku 

protiprávnosti.67

V případě trestného činu opilství může být pachatelem kdokoli, kdo splňuje 

obecné znaky věku a příčetnosti. Spáchat tento trestný čin může tedy osoba starší 

patnácti let ode dne následujícího po dni patnáctých narozenin68 a to za předpokladu,

že jsou u ní zachovány schopnosti ovládací a rozpoznávací. Oba obecné znaky trestní 

odpovědnosti musí být dány již v době, v níž se pachatel rozhodl zaviněně se uvést 

do stavu nepříčetnosti a to již od počátku jednání uvedeného v § 360 odst. 1 TZ.

V tomto ohledu se opilství výjimečně v ničem nevymyká.

S otázkou pachatele se však pojí jiná ze série zvláštností trestného činu opilství, 

neboť se řadí společně s trestnými činy neposkytnutí pomoci, soulož mezi příbuznými, 

dvojí manželství a křivé svědectví do skupiny tzv. vlastnoručních deliktů. Podle Adolfa 

Dolenského: „Vlastnoruční trestné činy tvoří třetí člen v trojici trestných činů 

rozlišovaných podle subjektu: obecné (pachatelem je kdokoliv), zvláštní (s omezeným 

okruhem subjektů, např. trestné činy vojenské) a vlastnoruční.“69 Vlastnoručními nauka 

označuje takové trestné činy, které lze spáchat pouze vlastním bezprostředním 

jednáním, kdy objektivní stránku skutkové podstaty musí naplnit sám pachatel.

Není proto možné, aby byl vlastnoruční delikt spáchán ve spolupachatelství ve formě 

                                               
67 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 195
68 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 203
69 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 40
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rozdělení rolí,70 byť v případě opilství teoreticky považuji za možné, aby jej jednotlivě

spáchalo více osob, které se spolu uvedly do stavu nepříčetnosti. Rovněž jej nemůže 

spáchat tzv. nepřímý pachatel dle § 22 odst. 2 TZ skrze tzv. „živý nástroj“, v tomto 

případě nepříčetnou osobu. Opilství se může dopustit vždy jen nepříčetná osoba. Je však 

možné, aby nepřímý pachatel nepříčetného pachatele trestného činu opilství „použil“

ke spáchání jiného trestného činu. Nezáleží na tom, jestli nepřímý pachatel jiného

do stavu nepříčetnosti uvedl v úmyslu využít jej coby živý nástroj, nebo jen využije jeho 

opilosti. V obou případech bude nepřímý pachatel trestně odpovědný za kvazidelikt, 

jehož se nepříčetný opilec dopustí a nepříčetný bude odpovědný pouze za opilství.

Avšak ten, kdo opije jiného nemaje v úmyslu jej použít ke spáchání trestného činu, 

trestně odpovědným není, i když se opilý následně kvazideliktu dopustí.71

S pachatelstvím souvisí i otázka účastenství. I když u vlastnoručních deliktů 

je účastenství v zásadě možné, u trestného činu opilství jsou všechny její formy 

z podstaty věci vyloučeny.72 Pro všechny formy účastenství je společné, že pokud

by se úmysl účastníka vztahoval pouze k uvedení někoho do stavu nepříčetnosti, bude 

takový účastník beztrestný.73 Jinak tomu však bude, pokud se úmysl účastníka 

vztahoval ke kvazideliktu, jehož se zaviněně nepříčetný pachatel dopustí.

Organizátorství se nelze dopustit, neboť pokud by organizátor zosnoval nebo 

řídil spáchání trestného činu jednáním nepříčetného pachatele, bude se takové jednání

posuzovat jako nepřímé pachatelství, jak je popsáno výše.

Případ návodu, kdy návodce vzbudí v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin 

opilství, posoudíme též jako nepřímé pachatelství. Pro vznik trestní odpovědnosti 

návodce musí jeho úmysl směřovat k činu jinak trestnému, jehož se v rámci opilství 

nepříčetný dopustí. Podle Jiří Říhy navíc vzbudit v jiném rozhodnutí ke spáchání 

trestného činu opilství ani nelze, neboť pachatel opilství neví, jakého činu jinak 
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str. 868



32

trestného se dopustí a zda se ho vůbec dopustí.74 Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo

by to plnou trestní odpovědnost hlavního pachatele za spáchání actio libera in causa.

Co se týče účastenství ve formě pomoci, zde se názory různí. Dle Jiřího Říhy

je možné účastnit se na trestném činu opilství v této formě a uvádí příklad,

kdy pomocník ví, že konkrétní osoba bývá v opilosti náchylná k páchání výtržností

a k násilnému jednání, protože se tak v minulosti již stalo. Přesto ho povzbuzuje v pití, 

připíjí si s ním a objednává mu další alkoholické nápoje, které tato osoba sama s chutí 

požívá, čímž se postupně uvede v nepříčetnost a následně opravdu spáchá kvazidelikt, 

např. napadne obsluhu a způsobí tak ublížení na zdraví. Pomocník podle Jiřího Říhy 

takovým jednáním jinému usnadnil či umožnil spáchání trestného činu opilství, tedy 

vyvolal určité abstraktní ohrožení chráněných zájmů.75 Avšak podle Adolfa Dolenského 

pomoc, stejně jako ostatní formy účastenství, možná není, neboť se objektivní 

podmínka trestnosti neboli kvazidelikt vztahuje jen na pachatele opilství. Nebude

se tedy jednat o pomoc k trestnému činu opilství, ale nepřímé pachatelství činu jinak 

trestného.76 Osobně se v tomto případě přikláním opět spíše k variantě prezentované 

Adolfem Dolenským, neboť jsem přesvědčen, že trestný čin opilství

by měl zůstat privilegovanou skutkovou podstatou pouze pro „opilce“ a ne pro ty, kteří 

mu pomohli se do stavu nepříčetnosti, byť s jeho souhlasem, uvést. Říhovo řešení má 

ale i tak leccos do sebe, neboť pomocník v případě popsaném výše nemá na mysli 

spáchání konkrétního trestného činu, dopředu totiž neví, jakého trestného činu

se opíjený pachatel dopustí, a zda vůbec.

3. 1. 4 Subjektivní stránka

Posledním obligatorním znakem skutkové podstaty je subjektivní stránka, kterou 

lze popsat jako souhrn znaků charakterizující psychický vztah pachatele ve vztahu 

ke konkrétnímu trestnému činu.77 Jediným mandatorním znakem subjektivní stránky

                                               
74 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str.
274
75 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str. 
274
76 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 40
77 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 219
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je zavinění, čehož projevem je zásada nullum crimen sine culpa.78 Tato zásada byla sice 

do jisté míry prolomena zavedením trestní odpovědnosti právnických osob,

jež je postavena na principu přičitatelnosti. Trestný čin opilství však není uveden

v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, takže se ono prolomení zásady nullum crimen sine culpa předmětu této práce 

nikterak nedotýká.

Zavinění je tedy nutné i pro naplnění subjektivní stránky trestného činu opilství, 

což § 360 odst. 1 TZ vymezuje slovním spojením „byť z nedbalosti uvede“. V úvahu 

tedy připadají obě formy zavinění. Úmysl je možný přímý i eventuální, nedbalost pak 

vědomá a postačí i nevědomá. Zavinění se vztahuje pouze k uvedení se v nepříčetnost 

návykovou látkou, nikoliv na pozdější naplnění objektivní podmínky trestnosti –

spáchání kvazidelitku. Kdyby tomu bylo opačně, nebude možné takové jednání 

posoudit jako trestný čin opilství, ale půjde o některý z případů tzv. actio libera in 

causa. Pokud by se úmysl pachatele vztahoval pouze k tomu „se opít“

a ne u sebe vyloučit rozpoznávací či ovládací schopnosti, mohla by následně vzniklá 

nepříčetnost být vyvolána nejvýše z nedbalosti.79

Pachatel, který se do stavu nepříčetnosti uvedl nezaviněně, nebude trestně 

odpovědný. Jiří Teryngel v této souvislosti uvádí případ, kdy se pachatel dopustí 

jednání uvedeného v § 360 odst. 1 TZ v rámci abstinenčního syndromu, tedy v době, 

kdy není s to ovládat své jednání ve vztahu k požívání či aplikaci návykové látky.80

3. 2. Jednání svobodné ve své příčině – Actio libera in causa

Institut actio libera in causa (dále jen „a.l.i.c.“) je v objektivním právu zachycen 

v ustanovení § 360 odst. 2 TZ následovně: „Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26

se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, 

nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu 

nepříčetnosti.“ Důvod zakotvení obou variant a.l.i.c. do právního řádu shrnul brilantně 

Jiří Říha těmito slovy: „Jde o řešení, které přes určité dogmatické problémy dokáže 
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sledovat základní účel trestního práva – ochránit společnost před pachateli trestných 

činů, a to i před takovými pachateli, kteří by chtěli zneužít zákonných ustanovení 

moderního trestního práva o trestní neodpovědnosti nepříčetných daných jim

pro ochranu.“81

A.l.i.c. není samostatnou skutkovou podstatou, ačkoli se právní úprava tohoto 

institutu nachází ve zvláštní části TZ, konkrétně v ustanovení § 360 odst. 2. TZ. 

Autoři se vesměs shodují, že se jedná o pomocný trestněprávní konstrukt, jenž zakládá 

plnou odpovědnost pachatele i přes jeho nepříčetnost v době spáchání činu. Jak jsem

již shora vícekrát naznačil, skutková podstata trestného činu opilství je v mnoha 

ohledech nezvyklá a vymezení institutu a.l.i.c. v pozitivním právu, konkrétně v odstavci 

následujícím za trestným činem opilství, tuto neobvyklost ještě podtrhuje, neboť

se jedná výjimku z obecných pravidel o nepříčetnosti, a proto by měl být institut a.l.i.c. 

dle mého názoru upraven spíše v obecné části TZ. Vedle trestní neodpovědnosti 

pachatele za čin spáchaný v nepříčetnosti a odpovědnosti za trestný čin opilství pak 

představuje a.l.i.c. třetí způsob, který slouží k posouzení jednání nepříčetného pachatele

a při splnění podmínek stanovených v TZ má primární charakter – před ostatními

má přednost.82

Institut a.l.i.c. z teoretického hlediska leží na pomezí mezi jednáním svobodným 

a nesvobodným, blíže má však k jednání svobodnému a samotný pojem a.l.i.c. lze

do češtiny přeložit jako „jednání svobodné ve své příčině“.83 Na první pohled

se konstrukce a.l.i.c. velmi podobá opilství, protože rovněž sestává ze dvou fází,

a to fáze uvedení se do stavu nepříčetnosti a následně fáze spáchání trestného činu 

v tomto stavu. Zásadní rozdíl však tkví v subjektivní stránce, konkrétně v rovině

zavinění coby jejím obligatorním znaku. V případě opilství se zavinění vztahuje pouze

k jednání, jímž se pachatel uvedl do stavu nepříčetnosti. V případě a.l.i.c. u sebe však 

zavinění pachatele vztahuje nejen k jednání, kterým u sebe vyloučil příčetnost,

ale též k jednání, kterým posléze pachatel naplnil znaky nějaké skutkové podstaty

ze zvláštní části TZ.

                                               
81 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní 
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Případem a.l.i.c. bude i jednání duševně nemocného pachatele, který se do stavu 

nepříčetnosti zaviněně uvede neužíváním předepsaných tlumících léků, což je rozdíl 

proti trestnímu zákonu 1961, podle kterého takové jednání bylo možné subsumovat díky 

slovnímu spojení „i jinak uvede“ pod opilství. Je s podivem, že Německé právo, které 

má k tomu našemu i přes pohnutou minulost 20. století v řadě ohledů stále blízko,

institut a.l.i.c. vůbec neupravuje a považuje jej pouze za teoretickou koncepci.84

3. 2. 1 Actio libera in causa dolózní

Dolózní, tedy úmyslnou, formou a.l.i.c. rozumíme jednání, které spočívá v tom, 

že se pachatel nejdříve zaviněně uvede do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu posléze 

spáchá trestný čin, který však měl v úmyslu spáchat již v době, kdy se uváděl do stavu 

nepříčetnosti, anebo je srozuměn s tím, že takový čin může spáchat. V otázce 

subjektivní stránky tedy tkví zásadní rozdíl vůči trestnému činu opilství, kde se úmysl

vztahuje jen k uvedení se do stavu nepříčetnosti. Zavinění je u opilství samozřejmě 

možné v obou formách, úmyslnou jsem v tomto případě zvolil pro lepší ilustraci

a kontrast s úmyslnou formou actio libera in causa.

Úmysl pachatele se zde musí vztahovat jak na uvedení se do stavu nepříčetnosti, 

tak i ke spáchání konkrétního trestného činu, ale zde již není teorie tak jednoznačná

a její část se kloní spíše k označení „kvaziúmysl“, jelikož v době páchání činu

již pachatel není příčetný. Pokud se prokáže, že úmysl čin spáchat existoval již v době, 

kdy se pachatel uváděl do stavu nepříčetnost, trestní odpovědnost se bude posuzovat 

podle doby, kdy takto činil. Pachatel bude za takový čin plně trestně odpovědný

a privilegované skutkové podstaty opilství se neužije.85 Úmysl může být přímý

i nepřímý a to u obou částí, jež tvoří jednání dolózní formy a.l.i.c. Jednání, kterého

se nepříčetný pachatel dopustí, může mít povahu úmyslného činu komisivního.

Zde se zpravidla uvádí případ, kdy se pachatel opije v úmyslu někoho zavraždit, protože 

by např. nedokázal tento čin vykonat bez vlivu návykových látek. V trestněprávní nauce 

se jednání takového pachatele obvykle označuje jako že se „opil se na kuráž“. Soudím, 
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že toto není vymezení z hlediska gramatického zcela přesné. Nepostačí totiž „prosté“ 

opití se, pachatel u sebe musí návykovou látkou vyloučit schopnost rozpoznávací, 

ovládací, či obě. Přesnější by patrně bylo, kdyby se o takovém pachateli v rámci 

výkladu pojednávalo jako o pachateli, jenž se „opil namol na kuráž“, byť uznávám,

že to není zrovna elegantní označení. Stávající popis i přes zmíněný „kosmetický“ 

nedostatek smysl zakotvení úmyslné komisivní formy a.l.i.c. ilustruje správně

a dostatečně. Komisivní forma úmyslného a.l.i.c. však není příliš častá. Je těžké

si představit, že namol opilý pachatel postupuje přesně podle předem připraveného 

plánu.86 V praxi tak bude daleko častější omisivní forma úmyslného a.l.i.c.87

V této souvislosti mě napadá případ, kdy se dispečer letového provozu ve službě

úmyslně opije namol, aby znemožnil nebo ztížil přistání dopravního letadla se dvěma 

sty pasažéry na palubě, následkem čehož byli piloti letadla nuceni k nouzovému 

přistání. Takový dispečer by podle mého názoru byl plně trestně odpovědný za trestný 

čin obecného ohrožení dle § 272 odst. 1 alinea první TZ.

Ustanovení § 360 odst. 2 TZ dopadá i na případy, kdy pachatel na základě 

předchozích zkušeností ví, že se ve stavu zaviněné nepříčetnosti může dopustit trestné 

činnosti. Zde bude záležet, zda tak činí v úmyslu trestný čin spáchat, nebo je mu jedno, 

zda se tak stane či nikoliv. V prvním případě půjde o přímý úmysl, ve druhém případě 

o nepřímý úmysl.88

3. 2. 2 Actio libera in causa kulpózní

Jiří Říha pregnantně vystihl povahu nedbalostní a.l.i.c. následovně: „V případě 

nedbalostní a.l.i.c. totiž pachatel není postihován za samotné jednání v nepříčetnosti, 

ale za přispění do kauzálního řetězce trestněprávně relevantní příčinou – opojením se, 

pokud jsou splněny další znaky nedbalostního trestného činu (zejména porušení povinné 

opatrnosti a předvídatelnost následku).“89 Teorie tradičně vysvětluje nedbalostní a.l.i.c. 

                                               
86 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní 
revue, svazek č. 3/2006, str. 73
87 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 197
88 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní 
revue, svazek č. 3/2006, str. 72
89 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 1. část. Trestněprávní 
revue, svazek č. 2/2006, str. 40
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případem řidiče, jenž ví, že jej čeká cesta autem, přesto se však při přípravě

na cestu zaviněně (jsou zde možné obě formy zavinění) uvede návykovou látkou do 

stavu nepříčetnosti. Následně pak opravdu do vozu nasedne a v průběhu jízdy způsobí 

např. dopravní nehodu, nebo srazí chodce na přechodu. Na rozdíl od úmyslného a.l.i.c. 

sice neměl v plánu ohrozit nebo porušit trestním zákoníkem chráněný zájem nebo nebyl 

s takovým následkem srozuměn, avšak v tomto případě alespoň měl a mohl vědět, 

že za sebe ve stavu vylučujícím příčetnost nemůže „plně ručit“ a tedy že může do vozu 

nasednout a na cestu se skutečně vydat. Takový řidič je pak spíše neřízenou střelou

a jeho nebezpečnost pro okolí je zřejmá. Pachatel nedbalostního trestného činu vždy 

něco opomene, přestože jeho jednání spočívá v konání. V případě nedbalostní varianty 

a.l.i.c. jeho nedbalost tkví ve spáchání trestného činu jednáním, jímž uvedl do stavu 

nepříčetnosti.90

Pachatel popsaného příkladu se tedy svým jednáním nenaplnil znaky 

privilegované skutkové podstaty trestného činu opilství, neboť si byl vědom, že musí 

ještě učinit nějakou činnost, která může být potenciálně nebezpečná a může minimálně 

ohrozit chráněný zájem. Na jednání takového pachatele opět dopadá ustanovení § 360 

odst. 2 TZ a bude plně trestně odpovědný za nedbalostí trestný čin, v tomto konkrétním

popsaném případě ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo dokonce usmrcení z nedbalosti.

Judikatura zná i další případ nedbalostní formy a.l.i.c. a řeší jej takto: „Jestliže 

se obviněný vlivem požití většího množství alkoholických nápojů společně s léky na 

epilepsii přivedl z nedbalosti do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustil kvazideliktu, 

odpovídá jen za trestný čin spáchaný z nedbalosti. Proto jej nelze uznat vinným 

úmyslným trestným činem.“91 Toto řešení je dle mého názoru správné a jasně dokládá, 

že Nejvyšší soud perfektně rozumí dané problematice, a že je schopen pružně reagovat 

na okolnosti či zvláštnosti konkrétních případů a zároveň nevybočit z mantinelů 

vytyčených zákonem.

Na závěr výkladu o nedbalostní a.l.i.c. je třeba uvést, že pokud se pachatel, který 

o sobě ví, že se v nepříčetnosti může dopustit trestné činnosti, opět uvede do stavu 

nepříčetnosti a následně spáchá trestný čin, přestože doufal, že tentokrát jej nespáchá, 

                                               
90 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 206
91 Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 1274/2012.
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bude takový pachatel plně trestně odpovědný podle zásad kulpózní a.l.i.c.92 Lze mít za 

to, že takové případy budou ze všech jednání, která se subsumují pod a.l.i.c., v praxi 

patrně nejčastější.

3. 3. Zaviněná nepříčetnost a návykové látky

V předchozích kapitolách jsem pojednával v podstatě jen o trestném činu 

opilství. V této kapitole se budu věnovat dalším součástem skutkové podstaty trestného 

činu opilství, které jsou s opilstvím bytostně spojeny, avšak mají svůj smysl i mimo 

rámec otázky opilství. O trestném činu opilství naopak v případě jejich absence nemůže 

být v žádném případě řeč. Jedná se o institut nepříčetnosti – klíčový aspekt trestného 

činu opilství – a dále o pojem návykové látky, bez kterého si opilství dle jeho formulace 

v současné právní úpravě rovněž nelze představit. 

Nepříčetnost je v pozitivním právu upravena ustanovením § 26 TZ, které zní: 

„Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“ Tato je velmi podobná 

legální definici nepříčetnosti, kterou obsahoval již trestní 1950, ale i trestní zákon 1961. 

Přes všechny dějinné zvraty se v posledních šedesáti letech vymezení institutu 

nepříčetnosti podstatně nezměnilo, dodnes je tedy definováno schopnostmi 

rozpoznávací a ovládací. 

Příčetnost v TZ vymezena není, resp. je vymezena negativně a dovozujeme

ji logickým výkladem a contrario z § 26 TZ. Za příčetnou považujeme osobu, u níž jsou

zachovány jak rozpoznávací, tak ovládací schopnost. Teorie o příčetnosti pojednává 

jako o způsobilosti být pachatelem trestného činu pokud záleží na duševních 

schopnostech pachatele.93 Za nepříčetného je naopak považován ten, u něhož

je na základě duševní poruchy v době spáchání činu vyloučena schopnost ovládací nebo

rozpoznávací, přičemž postačí, je-li vyloučena alespoň jedna z nich. Nepříčetný

pachatel není trestně odpovědný, ledaže by si tento stav přivodil některým ze způsobů 

uvedených v § 360 odst. 2 TZ.

                                               
92 ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) – 2. část. Trestněprávní 
revue, svazek č. 3/2006, str. 72
93 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 200
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Vyloučení rozpoznávací schopnosti má za následek stav, ve kterém pachatel 

není s to chápat důsledky svého jednání, zejména jeho protiprávnost resp. společenskou 

škodlivost. Schopnost rozpoznávací se považuje za rozumové kritérium. Pro ilustraci 

absence rozumové stránky mě napadá případ schizofrenika, který podlehne bludům 

způsobeným svou duševní chorobou a je přesvědčen, že trestný čin, který spáchal,

byl dokonce prospěšný. Nechápe tedy, že takový čin je právem zakázaný a společností 

obecně chápán jako nežádoucí.

Vyloučením ovládací schopnosti pak rozumíme stav, kdy pachatel není schopen 

ovládnout své jednání. Je sice schopen si uvědomit jeho důsledky, společenskou 

škodlivost i protiprávnost, nedokáže však vlastními mentálními schopnostmi toto 

jednání držet na uzdě.94 Zde si lze představit situaci vyplývající z judikatury, kdy se 

drogově závislý narkoman, u něhož se projevuje konečná fáze závislosti na droze, 

dopustí loupežného přepadení lékárny ve snaze opatřit si návykovou látku nebo

prekurzory potřebné po její výrobu.95

Pokud však vznikla nepříčetnost v důsledku požití návykové látky (jež samo 

o sobě nezpůsobilo nepříčetnost) v kombinaci s úderem do hlavy (který si posuzovaná 

osob nezavinila sama), nelze takovou nepříčetnost považovat za zaviněnou.96

U trestného činu opilství dochází k nepříčetnosti v důsledku zaviněného požití 

či aplikace návykové látky. Na rozdíl od nepříčetnosti upravené § 26 TZ v tomto 

případě nedochází k vyloučení rozpoznávací nebo ovládací schopnosti v důsledku 

duševní poruchy, ale právě na základě účinku návykové látky na lidský organismus, 

přičemž na každého návykové látky působí jinak, což je dáno řadou faktorů.

Z hlediska účinků jednotlivých návykových látek na lidský organismus

je nejlépe zmapován efekt alkoholu. Je známo, že zvýšená konzumace alkoholu může 

vést k opilosti. V praxi známe čtyři druhy opilosti uvedené níže a vycházejí z poznání 

zejména v oboru psychiatrie. Pro trestní právo jsou určující právě v souvislosti 

s otázkou příčetnosti. Je však třeba říci, že ke správnému a úplnému posouzení vlivu 

alkoholu na obě složky příčetnosti nestačí pouze určit typ konkrétní opilosti pachatele

a je třeba hledět i na další okolnosti v daném případě, zejména zdravotní.

                                               
94 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 191
95 Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 1487/2007.
96 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Několik úvah nad § 201a trestního zákona. Bulletin advokacie, svazek č. 
5/1992, str. 19
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Prvním a nejběžnějším stavem je tzv. prostá opilost, během níž u konzumenta

většinou nedochází k vyloučení příčetnosti, avšak neplatí to vždy. Její stádia závisejí

na množství alkoholu v krevním oběhu.

Hned z kraje je třeba zmínit, že jako opilství se posoudí i: „jednání pachatele,

na jehož nepříčetnosti v době činu se vedle duševní poruchy zásadním způsobem 

podílela i prostá opilost, kterou si přivodil zaviněně.“97

Stádia prosté opilosti jsou následující:98

Excitační opilost (do 0,99 ‰) – Intoxikovaný má v tomto stavu lepší náladu.

Mírná opilost (1,00–1,49 ‰) – Intoxikovaný je hovorný a dochází u něj k euforii.

Běžně nastupuje zvýšení sebevědomí a dochází již k ovlivnění psychomotoriky.

Střední opilost (1,50–1,99 ‰) – Psychomotorika opilého je již výrazněji narušena, 

nastupuje porucha koordinace a zpomalení tělesných pohybů. Nastává snížení 

pozornosti. Nálada je v tomto stavu proměnlivá. U intoxikovaného nastupuje celkový 

útlum či ospalost. Dochází též ke snížení zábran a možnému zvýšení agresivity.

Těžká opilost (2,00–2,99 ‰) – Jejími příznaky mohou být blábolivá řeč, neschopnost 

samostatné chůze, psychické poruchy, výraznější poruchy chování a zvracení. Zde již

u některých jedinců může dojít k vyloučení některé ze složek příčetnosti.

Vážná otrava alkoholem (3,00–3,99 ‰) – V tomto stavu již obvykle dochází k těžké

poruše vědomí, ale i nastává řada dalších rizik, jako např. poruchy srdečního rytmu, 

nebezpečí zástavy dechu a oběhu. Nepříčetnost je zde velmi pravděpodobná.

Riziko smrtelné otravy alkoholem (nad 4,00 ‰) – V drtivé většině případů nastává 

komatózní stav, přičemž za smrtelnou dávku je obecně považováno 5 ‰ alkoholu 

v krevním oběhu.

O komplikované opilosti lze říci, že vyplňuje mezeru mezi opilostí prostou

a patologickou. Na začátku se jeví jako prostá opilost a také později se s ní prolíná.99

Po fázích excitace a útlumu může nastoupit další stav vzrušení, který je pro 

komplikovanou opilost typický. Charakteristickým znakem dále je, že jednání takto 

opilé osoby je zcela nepřiměřené podnětu a svědčí o takové ztrátě sebekontroly,

                                               
97 Tento závěr vyplývá z rozhodnutí vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 2 To 4/2007.
98 KALINA, Kamil a kol. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 341–342.
Z tohoto zdroje pocházejí všechny kategorie tzv. „prosté opilosti“ uvedené výše i níže.
99 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 
str. 248

http://cs.wikipedia.org/wiki/Euforie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_arytmie


41

jež neodpovídá chování při prosté opilosti. Může vzniknout následkem úrazu hlavy, 

predispozice, či organickou odchylkou. Příčetnost však nevylučuje vždy.

Patickou nebo též patologickou opilostí se rozumí patologická reakce na alkohol 

vznikající po vypití malého množství alkoholu, které by u většiny lidí nezpůsobilo 

intoxikaci. U některých osob však vede k poruše vědomí. Psychiatři tento stav popisují 

jako abnormní stav, spočívající: „…v rozvoji výrazně psychopatologické symptomatiky, 

v níž kardinální roli hraje několik minut až hodin trvající kvalitativní porucha vědomí 

pod obrazem mrákotného stavu.“100 Stav začíná náhle poruchou vědomí,

jež je provázena dezorientací, narušením vnímání reality, paranoidním či agresivním 

chováním. Opilec provádí neúčelné činnosti, může se dopustit i násilí. Jinak však nejeví 

klasické známky opilosti a artikuluje normálně. Obvykle záchvat patologické opilosti 

nastává v souvislosti s celkovým vyčerpáním organismu. Na záchvat a jeho průběh

si opilý nepamatuje a většinou pak následuje celkový útlum vedoucí ke spánku.101

V případě trestné činnosti páchané v patologické opilosti může být tato důvodem 

k exkulpaci pro nepříčetnost. To však neplatí, pokud by se pachatel opětovně a zaviněně

uvedl v nepříčetnost a trestnou činnost v tomto stavu opakoval, přestože na základě 

předchozích zkušeností věděl nebo si mohl být vědom, že si takový stav může 

konzumací alkoholu přivodit, neboť v minulosti se v něm kriminálního jednání

již dopustil.102

A konečně, kombinovaná opilost je stav, který může vzniknout za současného

užití léků a alkoholu. Zmapovány jsou případy, kdy tento stav u některých osob

vyvolalo požití diazepamu a alkoholu. Obvykle má ráz mrákotného stavu, nebo opilosti 

podstatně těžší, než by odpovídalo požití samotného alkoholu.103 Nepříčetnost zde 

nastat může, ale neplatí to vždy, opět tedy bude záležet na tom kterém případě.

Intoxikace vzniklá požitím jiné návykové látky než alkoholu se bude posuzovat 

podle stejných kritérií.104 V posledních dvaceti letech je zneužívání jiných návykových 

látek na vzestupu. Jedná se o látky velmi různorodé a vedle „tradičních drog“ se šíří 

                                               
100 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2012, str. 60
101 Pomocný web pro studium na 1. LFUK - http://www.stefajir.cz/?q=paticka-opilost
102 Tento závěr vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tz 1/1998.
103 PAVLOVSKÝ, Pavel. Patická opilost, Psychiatrie pro praxi, svazek č. 2/2012, str. 59
104 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 
českého trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 
str. 250

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
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i návykové látky, jejichž účinky nejsou spolehlivě zmapovány, zejména tzv. syntetické 

drogy. Efektu jiných návykových látek na lidský organismus se v této práci nevěnuji, 

neboť jich je nepřeberné množství a jejich hlubší prozkoumání a podrobné zmapování 

by vydalo na samostatnou práci.

Podstatné snížení jedné z uvedených schopností k zániku trestní odpovědnosti 

nepostačuje, byť může být právně relevantní. Trestní zákoník tuto možnost vymezuje 

v ustanovení § 27. Pro účely této práce však zmenšená příčetnost, jak vyplývá 

z judikatury,105 nehraje podstatnější roli, a proto se jí nebudu dále věnovat.

S pojmem návyková látka pracoval již trestní zákon 1961. V ustanovení § 89 

odst. 10 pro účely trestního práva definoval návykovou látku jako alkohol, omamné 

látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka 

nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Trestní 

zákoník v ustanovení § 130 TZ tuto definici beze změny převzal. Jedná se o výčet 

demonstrativní a zahrnuje i řadu látek, jež jsou běžně k dostání.106 Odborná literatura 

často kritizuje toto věcně nesprávné označení, neboť průvodním znakem látek

za návykové označené není návyk.107 Z trestněprávního hlediska návyk dokonce ani 

není ani hlavním problémem těchto látek. Tím je bezesporu způsob, kterým tyto látky 

působí na lidský organismus, zejména pak na centrální nervovou soustavu a vědomí.

Efekt těchto látek může vést k podstatnému snížení či dokonce k naprostému vymizení 

ovládacích či rozpoznávacích schopností. Kdybychom opomněli legální definici

v § 130 TZ a vycházeli pouze ze zkušeností a gramatického výkladu tohoto pojmu, jsem 

přesvědčen, že bychom mohli dojít k chybnému závěru, že návykovou látkou je např. 

kofein. Jiří Říha např. navrhuje, že vhodným pojmem, kterým bylo lze problematický 

pojem nahradit, by mohl být pojem „opojná látka“. Soudím, že to není špatný nápad, 

avšak výraz „opojný“ má podle mě spíše pozitivní zabarvení, což neshledávám 

v trestněprávních konotacích jako žádoucí, neboť právní výrazivo je sice specifické

a odlišné od běžného jazyka, avšak nemělo by se lišit matoucím a zavádějícím 

způsobem. Více se mi zamlouvá pojem „psychoaktivní látka“, neboť je přesnější 

z lékařského hlediska a lépe naznačuje, jakým způsobem působí na lidské tělo.

                                               
105 Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu 11 To 73/92 NS.
106 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 206
107 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str. 
267
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Dle Pavla Pavlovského se psychoaktivní látkou rozumí: „(…) každá látka, jež po 

vstřebání do organismu ovlivňuje duševní procesy (kognitivní, afektivní, stav vědomí 

aj.).“ 108 Domnívám se však, že ke změně faktické nepřesnosti názvu takových látek by 

patrně nestačilo jen nahradit pojem návyková látka v TZ pojmem přiléhavějším, neboť 

problém je hlubší. V našem právním řádu se používá pojem návyková látka i v jiných 

než trestněprávních souvislostech, např. zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, 

s ním dále pracuje a vykládá jej odlišně od trestního práva. Právo je precizní disciplína, 

proto by mělo používat gramaticky a logicky přesné pojmy a názvosloví. Zároveň s tím 

by ale právo mělo být předvídatelné, čitelné a mělo by disponovat určitou kontinuitou

a vést tak posílení právní jistoty ve společnosti. Proto soudím, že by změna pojmu 

návyková látka, byť by byl nahrazen pojem fakticky přesnějším, krom materiální 

správnosti pojmosloví zásadní užitek nepřinesla, neboť požadavek právní jistoty

a kontinuity v tomto případě dle mého názoru převáží nad požadavkem přesnosti.

Souhlasím s částí teorie, jež se kloní k názoru, že v praxi výklad pojmu návyková látka 

nepředstavuje problém, neboť legální definice návykové látky je postačující.

Jen pro úplnost dodávám, že ustanovení § 360 TZ není jediným ustanovením 

zvláštní části, kde se s pojmem návyková látka setkáváme. Další skutkové podstaty

s návykovými látkami spojené jsou: již zmíněné ohrožení pod vlivem návykové látky, 

šíření toxikomanie, vyhýbání se výkonu služby v obou formách zavinění a vyhýbání

se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby.

3. 4 Trestní sankce a jejich ukládání

Trestní sankce jsou zjednodušeně řečeno právní prostředky, jimiž stát reaguje

na spáchaný trestný čin. Dělíme je na dvě základní kategorie – na tresty a ochranná 

opatření. Pokud jsou naplněny všechny znaky nezbytné toliko pro vznik trestní 

odpovědnosti, lze vždy uložit trest. Tresty jsou trestním právem předvídané negativní 

důsledky, kterými lze postihnout pachatele, jenž se dopustil protiprávního jednání 

označeného trestním zákonem za trestný čin.109 Tyto negativní důsledky spočívají 

                                               
108 PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2012, str. 56
109 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, 
str. 428
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v újmě pachatele a směřují k ochraně společnosti i postižení pachatele. Samozřejmě

je nutno postupovat dle zásad uvedených v § 39 TZ. Trest odnětí svobody je subsidiární 

a lze uložit v podstatě za každý trestní čin, s výjimkami uvedenými v § 55 TZ.

Ochranná opatření jsou shodně s tresty opatřeními státního donucení, jež ukládají pouze 

soudy. Oproti trestům je ale soud uloží v případě, že pachatel není trestně odpovědný

a vyžaduje to ochrana společnosti, dále v případě, kdy poslouží účelu trestního práva 

lépe než trest, anebo pokud je třeba postihnout osobu odlišnou od pachatele.

Lze je však ukládat i spolu s tresty.

Pokud soud dospěje k názoru, že pro ochranu společnosti je nezbytné pachateli 

opilství uložit nepodmíněný trest odnětí svobody, je třeba při určování výše trestní 

sazby posoudit, zda se trest bude ukládat v rámci trestní sazby uvedené v § 360 odst. 1 

TZ, tedy tři až deset let, nebo jestli se bude postupovat podle věty za středníkem. Podle 

té se trest ukládá v případě, že zákon postihuje kvazidelikt mírněji, než stanoví § 360 

odst. 1 TZ.110 Kritériem pro určení toho, který trest je mírnější, je v prvé řadě z výše 

horní hranice trestní sazby, jak dokládá i judikatura.111 Jestliže je horní hranice stejná, 

rozhoduje výše dolní hranice trestní sazby. Je-li i tato shodná, dle Šámala je: „(…) 

mírnějším ustanovení, u něhož trestní zákon (v obecné i zvláštní části) připouští vedle 

trestu odnětí svobody alespoň jeden další alternativní druh trestu jako trest samostatný. 

Další pravidla se zde již neuplatní, neboť § 360 odst. 1, se kterým se trest z čin jinak 

trestný porovnává, stanoví jako trest pouze odnětí svobody.“112 Pokud není kvazidelikt 

zločinem a neměl závažné důsledky pro poškozeného či společnost, soud velmi často 

uloží pouze trest odnětí svobody s podmíněným odkladem. Absence pohnutky

u trestného činu opilství vede k názoru, že za opilství nelze uložit trest ztráty čestných

titulů a vyznamenání dle § 78 TZ.113 Soudím, že výše sankce je neúměrně vysoká

a podle mého názoru představuje nejslabší místo celé současné právní úpravy trestného 

činu opilství. Nereflektuje zásadu odpovědnosti za zavinění a do značné míry popírá 

privilegované postavení opilství. O tom však více v kapitole čtvrté.

                                               
110 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 
2011, str. 3048
111 Konkrétně se jedná o rozsudek 8 To 680/96 Krajského soudu v Plzni.
112 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 
2011, str. 3048
113 DOLENSKÝ, Adolf. Opilství, Bulletin advokacie, svazek č. 6/1992, str. 46
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Současný TZ rozeznává vedle trestů i tzv. ochranná opatření, přičemž pro 

postižení pachatele trestného činu opilství připadá v úvahu za podmínek stanovených

v TZ ochranné léčení a výjimečně i zabezpečovací detence. Ostatní ochranná opatření 

nelze a priori vyloučit, avšak jejich použití nebývá obvyklé. Ochranné léčení slouží 

v prvé řadě k léčbě resp. terapeutickému působení na osoby dopustivší se trestného činu 

či kvazideliktu a může mít ambulantní či ústavní formu.114 Ochranu společnosti lze 

považovat v případě ochranného léčení až za sekundární. Za trestný čin opilství soud 

může uložit ochranné léčení dle § 99 odst. 2 písm. b) TZ pachateli, jenž zneužívá 

návykovou látku a trestného činu se dopustil pod jejím vlivem či v souvislosti s jejím 

zneužíváním.115 Věta za středníkem pak stanoví, že pokud je zřejmé, že vzhledem 

k osobě pachatele nelze účelu ochranného léčení dosáhnout, soud jej neuloží

Zabezpečovací detence je relativně nový institut, jelikož byl do právního řádu 

zařazen od 1. 1. 2009. Jeho primární funkcí je ochrana společnosti před nebezpečnými 

osobami a jejich léčba má na rozdíl od ochranného léčení spíše sekundární charakter. 

Ve vztahu k ochrannému léčení se jedná o institut speciální a je určen především pro 

nebezpečné jedince, jejichž ponechání na svobodě nebo uložení ochranného léčení 

by znamenalo riziko pro společnost.116 Pokud se pachatel dopustí trestného činu 

opilství, může soud přistoupit k uložení zabezpečovací detence za splnění předpokladů 

uvedených v ustanovení § 100 odst. 2 písm. b) TZ. Aby soud vůbec mohl uvažovat

o uložení zabezpečovací detence pachateli trestného činu opilství, jeho jednání musí 

naplnit znaky zločinu opilství – pachatel se musí úmyslně návykovou látkou uvést

do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu spáchat kvazidelikt, jehož povaha závažnost

a společenská škodlivost musí být natolik závažná, že za něj soud trest odnětí svobody 

převyšující pět let. Dále musí jít o pachatele, jenž se oddává zneužívání návykových 

látek a v minulosti již spáchal zločin pod vlivem návykové látky nebo byl v souvislosti

s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody alespoň na dva

roky a uložení ochranného léčení by nedostatečně chránilo společnost.

                                               
114 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, 
str. 460
115 ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, svazek č. 4/ 2002, str. 
276
116 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, 
str. 471
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4. Trestný čin opilství dle § 360 TZ de lege ferenda

Jak jsem již shora několikrát naznačil, současná právní úprava trestného činu 

opilství není zdaleka přijímána bez výhrad. Dokonce to vypadá, že odborná veřejnost

se současným řešením spíše nesouhlasí. Největší výhrady proti účinnému znění míří 

proti výši trestní sazby. Opakovaně proti ní vystupuje například Jiří Jelínek,117 nebo Jiří 

Říha.118 Jsem ale přesvědčen, že to není jediný neduh současného znění. V této kapitole

se pokusím předložit soubor návrhů, které by, jak pevně doufám, mohly vést 

k odstranění nedostatků současného znění. Snažil jsem se upravit znění skutkové 

podstaty opilství tak, aby více odpovídala principu odpovědnosti za zavinění a koncepci 

rauschdeliktu.

První problém, kterému se v této kapitole budu věnovat, je otázka zavinění. 

Zavinění se v trestním právu formu úmyslu a nedbalosti. Obecně můžeme říci, 

že nedbalost představuje menší míru zavinění, než úmysl, což se projevuje mimo jiné

tím, že nedbalostní trestné činy mají oproti úmyslným jaksi „privilegované“ postavení

a jsou trestány mírněji. Vždyť část teorie definuje nedbalost jako zanedbání povinné 

opatrnosti, jež vede ke způsobení nechtěného následku.119 Existuje mnoho trestných

činů, u kterých existuje varianta úmyslná i nedbalostní, přičemž ta nedbalostní 

je pro pachatele vždy příznivější. Proč tomu však není i u trestného činu opilství? Pokud 

se uvedl pachatel do stavu nepříčetnosti z nedbalosti, tedy během okolností, ze kterých

alespoň mohl a měl vědět, že u něj dojde k vymizení ovládacích či rozpoznávacích

schopností, proč by měl spadat do stejného „pytle“ jako pachatel, který se do stavu 

nepříčetnosti uvedl zcela úmyslně? Domnívám se, že současná úprava, kdy forma 

zavinění při výběru skutkové podstaty nehraje roli, je pro pachatele nedbalostního 

opilství zbytečně stigmatizující. I když chápu, že pro soudy je forma zavinění při 

hodnocení případu nepominutelným kritériem, které se promítá i do výše trestu, mým 

prvním návrhem de lege ferenda je rozdělení skutkové podstaty opilství na trestný čin 

úmyslný a na trestný čin nedbalostní, přičemž obě skutkové podstaty se budou kromě 

formy zavinění lišit zejména v rozsahu trestní sazby. Uvědomuji, že využitelnost této 
                                               
117 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 865
118 ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, svazek č. 4/2006, str. 36
119 NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie, ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 234
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skutkové podstaty opilství z nedbalosti by patrně nebyla velká, nicméně TZ obsahuje 

řadu skutkových podstat, které od začátku jeho účinnosti ještě nebyly použity, a přesto 

je účelné, aby i ony byly součástí právního řádu.

Druhý problém nynějšího znění opilství vidím v odstavci prvním ve větě 

za středníkem, jak jsem již shora několikrát naznačil. V současnosti zní takto: „dopustí-

li se však (pachatel) činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude 

potrestán tímto trestem mírnějším.“ Jedná se tak o jistý korektiv vysoké trestní sazby, 

neboť bez této věty by § 360 TZ v podstatě ztratil své privilegované postavení,

které by z logiky konstrukce rauschdelitku měl mít. Věta za středníkem představuje 

ochranu proti neúměrně přísnému trestu, který by pachatelům méně závažných činů 

hrozil. Soudím, že ze současného hlediska má toto řešení smysl, a je opodstatněné. 

Zároveň ale koncepci rauschdeliktu odporuje tím, že pachatel je v případě, že se dopustí 

činu jinak trestného, za který zákon stanoví mírnější trest odnětí svobody než tři roky 

nepodmíněně, de facto postihnut tak, jakoby vůbec nebyl nepříčetný. Čili je trestán 

stejně, jakoby se jeho zavinění vztahovalo k samotnému kvazideliktu, a ne jen

k uvedení se v nepříčetnost. Shledávám v tomto opět nesoulad se zásadou odpovědnosti

za zavinění a v neposlední řadě i rozpor se samotným smyslem rauschdeliktu. Jistě, lze 

namítnout, že se tato věta vztahuje pouze k méně závažným případům, má ochranný 

smysl, a že soudy při jejich posuzování takových případům vezmou zaviněnou 

nepříčetnost při ukládání trestu v potaz. Nejedená se sice o zásadní nedostatek, nicméně 

se domnívám, že toto řešení není šťastné a že věta za středníkem je spíše ke škodě, nežli 

k užitku a že není nezbytná. Dle mého soudu by tento problém vyřešilo, kdyby se celá 

věta za středníkem vypustila, a kdyby byla nahrazena rozumnějším rozpětím trestní 

sazby. Do značné míry by se tím eliminoval vliv závažnosti kvazideliktu na výslednou 

délku trvání trestu odnětí svobody. Soud by už totiž nemusel porovnávat výše trestních 

sazeb pro určení té mírnější z nich. Významnější roli by tak hrály obecné zásady

důležité při ukládání trestů dle § 39 TZ.

Dalším bodem, kde vidím prostor pro zlepšení je současná formulace a.l.i.c., 

konkrétně tedy ustanovení § 360 odst. 2 TZ. Na rozdíl od opilství, kde je třeba, aby

se pachatel uvedl do stavu nepříčetnosti požitím nebo aplikací návykové látky,

ve formulaci § 360 odst. 2 TZ není výslovně uvedena nutnost přivodit si stav 

nepříčetnosti požitím či aplikací návykové látky. Gramatickým výkladem tohoto 
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ustanovení bychom pak mohli dospět k nesprávnému závěru, že pro plnou trestní 

odpovědnost pachatele v rámci a.l.i.c. postačí pouhé zaviněné „přivedení se do stavu 

nepříčetnosti“ tedy, když se do stavu nepříčetnosti uvedl pachatel jakkoli.

Nejedná se o zásadní nedostatek a v praxi problémy nečiní, avšak dle mého názoru

by doplnění slov „požitím nebo aplikací návykové látky“ vedlo jak k větší přehlednosti

a jasnosti institutů a.l.i.c., tak i ke vhodnému oddělení od netradičních a víceméně 

teoretických případů, jejichž trestnost připadala v úvahu v době účinnosti trestního 

zákona 1961 na základě dnes již vypuštěného slovního spojení „i jinak přivede“.120

Čtvrtá skupina mých návrhů se zabývá otázkou trestání opilství, trestní sazby, 

její přísnosti a rozpětím. U trestání trestného činu opilství a rozpětí trestní sazby musí 

být nejprve zodpovězena otázka, za co vlastně bude pachatel postihnut. Kdyby měla

být striktně dodržována koncepce rauschdeliktu, měl by být pachatel trestán pouze

za zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti a měla by tomu odpovídat i trestní sazba. 

Závažnost kvazideliktu by tedy pro rozsah trestní sazby a při ukládání trestu neměla hrát 

roli. Tento názor odpovídá teorii, že opilství je abstraktně ohrožovací delikt. Proti tomu 

stojí názor, že při ukládání sankce by se měla kvalita činu jinak trestného zohlednit

a že míra újmy způsobené zájmu trestním právem chráněnému by se měla v trestu 

odrazit, přičemž toto pojetí vychází s přesvědčení, že opilství je výsledkem 

kvalifikovaný delikt. Z hlediska historického a z hlediska vztahu veřejnosti k činům,

jež byly spáchány v zaviněné nepříčetnosti vyvolané návykovými látkami, u nás patrně 

vždy bude více či méně platit názor, že se trestní sankce má odvíjet od závažnosti činu 

jinak trestného. Osobně se rovněž přikláním spíše k tomuto názoru, neboť konkrétní 

zaviněné uvedení se do stavu nepříčetnosti prostě vedlo, byť nechtěně, k zásahu

do chráněného zájmu, který může mít podobu např. vážné újmy na zdraví a v obzvláště 

smolném případě i smrti. V takovém případě je problém před veřejností obhájit nízký 

trest s poukazem na to, že zákon neumožňuje uložit vyšší trest, protože se pachatel před 

spácháním činu zfetoval, nebo opil namol a že čin samotný spáchal již nepříčetný.

Takové odůvodnění by jistě nemělo pozitivní vliv na důvěru občanů v právní řád

a spravedlnost. Každý je přeci odpovědný za své činy a musí za ně nést odpovědnost, 

řekl by jistě hlas ulice. Teryngel dokonce po znovuzavedení skutkové podstaty opilství 

vznesl obavu, že horní hranice osm let bude veřejností považována za neadekvátně 
                                               
120 Zde mám na mysli např. nepříčetnost vyvolanou stojem na hlavě, orgasmem, či epileptickým 
záchvatem. 
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mírnou.121 Zdá se, že současná výše trestní sazby za trestní čin opilství vychází z těchto 

myšlenek. Na druhou stranu zcela pominout smysl koncepce rauschdeliktu by rovněž 

nebylo šťastné a znamenalo by to jistě krok zpět. Ne nadarmo je rauschdelikt na této 

bázi součástí právních řádů mnoha vyspělých západních států.122 Více odpovídá 

principům moderního trestního práva. Soudím, že správné, účelné a spravedlivé řešení 

tkví někde mezi oběma zmíněnými přístupy. Mé řešení vychází z tohoto přesvědčení

a myslím si, že v určitých rysech je pro pachatele příznivější a celkově spravedlivější, 

než současný stav a více odpovídá koncepci rauschdeliktu, i zásadě odpovědnosti

za zavinění. 

Současná trestní sazba je dle mého názoru neúměrná a svým rozpětím v podstatě

popírá privilegované postavení opilství oproti ostatním trestným činů, což ostatně tvrdí

i Jelínek.123 I tento nedostatek se pokusím svými návrhy odstranit, posuďte sami,

jak se mi to podařilo.

Obecně lze říci, že za opilství by měla být sankce mírnější, nežli za zaviněný 

trestný čin, neboť u pachatele ve vztahu ke kvazideliktu chybí zavinění. Shora jsem 

naznačil, že větu za středníkem nepovažuji za vhodnou a uvedl jsem proč. Po jejím 

vypuštění by bylo třeba stanovit trestní sazbu, zejména dolní hranici. Navrhuji, aby byla 

trestní sazba trestného činu opilství dle § 360 odst. 1 TZ, tedy jeho úmyslná varianta, 

stanovena v rozsahu od tří měsíců do osmi let. Nízká dolní hranice umožňuje postihnout

i ty nejméně závažné kvazidelikty a není proto třeba pomáhat si nějakými

nesystémovými berličkami (za níž považuji současnou větu za středníkem). A naopak

relativně vysoká horní hranice trestní sazby dokáže postihnout i kvazidelitky nejtěžší. 

Horní trestní sazba osm let mi přijde přiléhavější, nežli deset let a v tomto ohledu

by byla dle mého názoru úprava v trestním zákoně 1961 úměrnější, nežli současná 

v TZ. Na rozdíl od současného stavu by tak již opilství nemohlo nikdy být zvlášť 

závažným zločinem, neboť je to podle mě okruh trestných činů, kam ze své podstaty 

opilství patřit nemá. Zvlášť závažné zločiny jsou podkategorií zločinů a jsou vymezeny 

pozitivně v § 14 odst. 3 TZ výší horní trestní sazby nejméně deset let. Do této skupiny 

se řadí ty nejhorší představitelné úmyslné trestné činy, jako např. vražda, loupež, teror, 

                                               
121 TERYNGEL, Jiří. Návrat k „Rauschdeliktu“, Justičná revue, svazek č. 3/1992, str. 26. 
122 Např. Dánsko, Rakousko, SRN, Švýcarsko a Slovensko, srov. ŠUBRT, Milan. Zaviněná nepříčetnost. 
Trestní právo, Novatrix s.r.o., svazek č. 9/2011, str. 23
123 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 
str. 865
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obchodování s lidmi a další vysoce závažné činy, jejichž objektem jsou ty nejvyšší 

hodnoty – život, zdraví, svoboda, děti atd. – a jejichž spáchání svědčí o mimořádné míře 

škodlivosti konkrétního činu. Jsem přesvědčen, že mezi tyto činy opilství prostě

pro svůj privilegovaný charakter patřit nemá a to ani teoreticky, protože pachatel

opilství se provinil „pouze“ tím, že se, byť zaviněně, opil, nebo zfetoval.

Pro nedbalostní variantu trestného činu opilství navrhuji trestní sazbu s horní 

hranicí čtyři léta. Dolní hranici bych tedy záměrně nestanovil. Díky tomu by soud získal 

širší manévrovací prostor a více by záleželo na okolnostech konkrétního případu,

povaze a závažnosti konkrétního činu jinak trestného. Dolní hranice trestní sazby není 

stanovena u řady skutkových podstat a v praxi to pro rozhodování soudů nepředstavuje 

problém. Horní hranici považuji za dostatečně vysokou, aby pokryla i ty nejzávažnější 

kvazidelikty.

Pátý a poslední návrh de lege ferenda se zabývá názvem skutkové podstaty 

opilství. Na jeho nepřesnost v minulosti upozorňovali např. Teryngel, Říha, Císařová

nebo Langer. Důvodem je přesvědčení, že výraz opilství je zavádějící, a může vést 

k mylnému přesvědčení laické veřejnosti, že trestní odpovědnost vzniká již prostým 

opitím se, aniž by došlo k vyloučení ovládací či rozpoznávací schopnosti.124 Většina 

zaviněných nepříčetností je navíc v současnosti způsobena požitím či aplikací drogy

a ne alkoholu, avšak název stále evokuje pouze stav vyvolaný požitím alkoholu.

Jiří Teryngel pro rauschdelikt navrhuje název „porušení chráněného zájmu 

v nepříčetnosti pod vlivem návykové látky“.125 Tento návrh podle mě sice odstraňuje 

vytčený problém, stále však není zcela přiléhavý, neboť v teorii rozeznáváme trestné 

činy poruchovéa ohrožovací. Z výkladu Teryngelem navrhovaného názvu bychom tak

mohli dojít k zavádějícímu a mylnému závěru, že rauschdelikt vztahuje pouze na trestné 

činy vyznačující se poruchou, tedy účinkem na hmotném předmětu útoku.

Když se podíváme do sousedního Rakouska, zjistíme, že v rakouském trestním 

zákoníku je rauschdelikt pojmenován v § 287 jako pod názvem „Begehung einer mit 

Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschong“. Tento název lze přeložit 

jako „Spáchání trestního ohrožovacího jednání ve stavu plné intoxikace“. Pojmenování 

rauschdeliktu v rakouském právu nese řadu znaků, díky kterým je přesnější a čitelnější, 

než název vycházejícího z našeho práva.
                                               
124 LANGER, Petr. Trestný čin opilství (2. část), Bulletin advokacie, svazek č. 3/2005, str. 28
125 TERYNGEL, Jiří. Návrat k „Rauschdeliktu“, Justičná revue, svazek č. 3/1992, str. 27



51

Na základě výše řečeného navrhuji, aby se skutková podstata pod § 360 TZ 

nazývala „Čin jinak trestný spáchaný v zaviněné nepříčetnosti vyvolané návykovou 

látkou“. Oproti Teryngelovu nápadu je můj návrh fakticky přesnější, nicméně uznávám, 

že zdaleka není tak elegantní jako současný, byť nepřesný název. Jinou výtkou by mohl 

být fakt, že pro laickou veřejnost by mnou navrhovaný název mohl být opět matoucí. 

Na druhou stranu je celá problematika opilství pro laika poměrně komplikovaná a jen

ze zákona a bez dalšího vysvětlení je mnohdy obtížné ji pochopit i pro řadu studentů

práv. Další výtka by mohla směřovat proti délce mého označení, avšak ve srovnání

s délkou názvu skutkové podstaty „Opatření a přechovávání přístupového zařízení

a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat“ či „Padělání a pozměnění 

předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění 

poplatkové povinnosti“ již můj návrh nepůsobí tak dlouze. Dlouhý název konec konců

zvolili i v sousedním Rakousku a k problémům to v praxi nevede. Jsem přesvědčen,

že návrh mnou zde prezentovaný přesně zachycuje podstatu a smysl rauschdeliktu

a mohl by současný název bez větších nesnází nahradit.

Všechny mé návrhy by se tedy na podobě a znění § 360 TZ projevily takto:

§ 360 Čin jinak trestný spáchaný v zaviněné nepříčetnosti vyvolané návykovou látkou

„(1) Kdo se požitím či aplikací návykové látky úmyslně přivede do stavu nepříčetnosti,

v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři měsíce

až osm let.“

„(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu 

nepříčetnosti požitím či aplikací návykové látky v úmyslu spáchat trestný čin, nebo 

spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu 

nepříčetnosti.“

§ 360a Čin jinak trestný spáchaný v zaviněné nepříčetnosti vyvolané návykovou látkou

z nedbalosti

„Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky z nedbalosti přivede do stavu 

nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody

až na čtyři roky.“
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5. Rozbor skutečného případu trestného činu opilství

V rámci stáže na státním zastupitelství, kterou jsem měl tu čest díky katedře 

trestního práva absolvovat, mi bylo dovoleno seznámit se se spisem, který se týkal

trestného činu opilství. Jelikož jsem vázán mlčenlivostí, pro účely této práce tudíž

nebudu blíže specifikovat totožnost jednotlivých osob a zaměřím se pouze na poznatky

důležité pro tuto práci. Skutkový děj případu by se dal shrnout následovně. Obviněný

si aplikoval nitrožilně, cituji „půlgram perníku, možná víc“. Poté, co droga začala 

účinkovat, došel k domu poškozeného, jenž byl obehnán plotem. Obviněný plot přelezl

(přičemž jej poškodil), vstoupil otevřenými dveřmi do garáže a nasedl do odemčeného 

vozu Škoda Yeti. Poté byl však objeven poškozeným, který jej vyzval, aby uvedl,

co dělá v jeho garáži, a aby vystoupil z vozu. Současně s tím manželka poškozeného

zavolala Policii České republiky. Obviněný uposlechl a z vozu vystoupil, naštěstí nebyl 

agresivní. Po příjezdu policejní hlídky, která se na inkriminované místo dostavila asi za 

patnáct minut od nahlášení, se snažil přesvědčit zasahující příslušníky, že u sebe má 

jakýsi dopis, který mu ukládá splnění důležitých instrukcí (mimo jiné i získání 

automobilu) a obsahuje nezbytné informace (např. že se ve zdi u branky vedoucí na 

pozemek se nachází ukryté klíče od branky). Aby policistům dokázal,

že mluví pravdu, ukopl dlaždici ze zídky u vstupní branky na pozemek, jelikož byl 

přesvědčen, že se tam ukrývají klíče, díky kterým se dostal na pozemek. Avšak žádný

ukrytý klíč ani dopis samozřejmě neexistoval, neboť to byly pouze představy vyvolané 

požitím drogy. Pachatel tedy nebyl schopen oddělit realitu a vlastní představy. Původně 

bylo jeho jednání v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení kvalifikováno jako přečin 

porušování domovní svobody dle § 178 odst. 1 TZ v jednočinném souběhu s přečinem 

neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 alinea první TZ.

V protokolu o výpovědi obviněný uvedl následující, cituji doslova z policejního 

spisu: „Pamatuju si, že jsem byl na nějakém dvorku, že mě někdo honí, přijela tam 

policie, ty mě odvezli, pak mě zas pustili, pak mě zase někdo honil, běhal jsem po Praze 

5. Přišel jsem k nějaký bráně, to jsou věci, které jsem si prostě myslel, šáhl jsem

za branku, tam byly klíče od brány, tak jsem si odemkl, pak jsem si odemkl klíčema

garáž, já fakt nevím, co je realita a co bylo vlivem drogy, když jsem přišel do garáže, 

sedl jsem si do auta s tím, že tam mají někde položené klíče, ale nebyly, tak jsem klíče 
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v autě hledal. Jak dlouho vůbec nevim, ale asi dlouho, protože jsem prohlížel všechno.

Když si vezmu, o čem jsem tam ty policisty přesvědčoval, bylo to strašně zajímavý, čemu 

všemu jsem věřil…“ Své pocity zpětně popisoval jako probuzení ze špatného snu.

Byl přesvědčen, že u sebe dopis opravdu má. Dopis měl obsahovat číslo domu,

ale to nesedělo, podle výpovědi obviněného vše sedělo podle „stáří domu“, což byl

evidentně další blud způsobený působením drogy. Dále v dopise údajně bylo,

že má sáhnout do dutiny v zídce za branku a budou tam od ní klíče. Podobné to mělo 

být s klíčem od garáže, který se měl nacházet pod cihlou. Další klíče, tentokrát od auta, 

měly být v garáži. Autem prý měl někam jet, jelikož to chtěl majitel vozu a to za účelem 

nějakého podvodu. „Vím, že to auto mělo být Mercedes, ale tohle byl Yeti.“

uvedl dále obviněný.

Po vyslechnutí pachatele vyvstaly pochybnosti, zda byl pachatel v době jednání 

vůbec příčetný. Proto byla opatřením přizvána znalkyně, aby posoudila, zda obviněný 

v době spáchání činu trpěl duševní poruchou, zda obviněný v době spáchání činu mohl 

rozpoznat protiprávnost svého jednání a své jednání ovládat, zda schopnosti 

rozpoznávací a ovládací nebyly zmenšeny (a pokud ano, jestli byly zmenšeny podstatně 

či nepodstatně), zda v případě zjištění choroby či poruchy je pobyt obviněného

na svobodě nebezpečný a vyžaduje ochranné léčení, a konečně – zdali je obviněný 

v současnosti schopen chápat smysl trestního řízení.

Poznatky plynoucí ze znaleckého posudku vypracovaného přizvaným 

psychiatrem se staly těžištěm dalšího dokazování a předurčily další vývoj případu.

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že v inkriminované době byly vzhledem 

k vyšetřovanému jednání schopnosti posuzovaného rozpoznat protiprávnost svého 

jednání sníženy podstatně a schopnost toto jednání následně ovládat byla vymizelá 

úplně v důsledku komplikované intoxikace pervitinem. Dle posudku nebyl pobyt 

obviněného na svobodě z psychiatrického hlediska přímo nebezpečný, ačkoli 

potenciální nebezpečí mohlo nastat v případě opakování intoxikace psychoaktivní 

látkou. Znalecký posudek dále shledal, že by bylo na místě pachateli, s přihlédnutím 

k jeho dlouhodobému problému s abusem drog, uložit ochranné protitoxikomanické 

léčení ve formě ambulantní.

Ve světle zjištění vyplývajících z posudku, ale i na základě provedení jiných 

důkazů a poznatků (výslechů poškozených, toxikologického vyšetření, zjištění 
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kriminální a toxikomanské minulosti obviněného) policejní orgán přehodnotil skutek

na trestný čin opilství, což posléze uvedl i v návrhu na podání obžaloby. Státní zástupce 

podal obžalobu, na jejímž základě soud prvního stupně – obvodní soud pro Prahu 5 –

během hlavního líčení uznal obžalovaného vinným z přečinu opilství (kvazdeliktem 

podle soudu bylo nakonec jen porušování domovní svobody). Poškození nakonec 

nevyužili svého práva dle § 43 odst. 3 trestního řádu a nenavrhli soudu, aby v rozsudku 

uložil obžalovanému povinnost nahradit vzniklou škodu.

Obvodní soud obžalovanému uložil trest odnětí svobody na dobu osm měsíců 

s podmíněným odkladem na tři roky za současného vyslovení dohledu probačním 

úředníkem. Dále soud uložil obžalovanému dle § 99 odst. 2 písm. b) TZ ochranné léčení 

v ambulantní formě, tedy v souladu s názorem soudní znalkyně. Svou roli pro toto 

rozhodnutí sehrála i skutečnost, že v rámci toxikologickém vyšetření byly v moči

obžalovaného nalezeny stopy dalších drog, jmenovitě amfetaminu, metadonu, 

kanabinoidů a extáze.

Ani obžalovaný, ani státní zástupce nepodali odvolání, takže rozsudek vešel 

v právní moc. Trest byl však následně odsouzenému prominut na základě amnestijního 

rozhodnutí prezidenta republiky účinné od 1. ledna 2013, protitoxikomanské léčení však 

zůstalo amnestií nedotčeno, neboť na ochranná opatření se amnestijní rozhodnutí 

prezidenta republiky nevztahuje. Podle posledních informací ze spisu se odsouzený 

ochrannému léčení nepodrobil a je nekontaktní…

Orgány činné v trestním řízení podle mého názoru postupovaly během všech fází 

trestního řízení ukázkově a profesionálně. Již rychlý zásah policejní hlídky mě v tomto 

utvrzuje. Dále je třeba vyzdvihnout, že příslušný policejní orgán přes prvotní nejistotu 

správně vyhodnotil možnou nepříčetnost pachatele. Přizvaná znalkyně dala v tomto 

ohledu policejnímu orgánu za pravdu a svým profesionálně zpracovaným znaleckým 

posudkem. Ale i další důkazy, jež policejní orgán obstaral a provedl, považuji

za podstatné, neboť dokreslily celkový obraz pachatele jako osoby, která má 

dlouhodobé problémy s užíváním drog. I státní zástupce odvedl svou práci a před 

soudem nade vši pochybnost prokázal, že se skutek opravdu stal a že pachatelem byl 

obžalovaný. Pozitivně hodnotím i fakt, že proti rozsudku soudu nepodal odvolání. 

Přispěl tím k rychlosti a efektivnosti řízení. A konečně, musím pochválit rozhodnutí 

soudu. Jsem přesvědčen, že svým rozhodnutím dostatečně pomohl ochránit společnost
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a zároveň nezasáhl do života odsouzeného zásadním způsobem. Výrok o trestu byl 

přiměřený povaze a závažnosti trestného činu a současné uložení ochranného léčení 

směřovalo k nápravě pachatele a k tomu, aby se z něj opět stal plnohodnotný člen 

společnosti. Nicméně dobrý úmysl soudu se bohužel nepodařilo v praxi uvést v život. 

Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, kvůli kterému byly prominuty tresty 

zhruba 111 000 odsouzeným, se dotkla i tohoto případu. Oprávněně znamenalo velké 

rozčarování

a pocit deziluze pro mnoho policistů, státních zástupců a soudců. Nelze se tomu divit, 

vždyť tím hodiny jejich práce přišly vniveč. Na druhou stranu amnestie vyprázdnila 

přeplněné věznice a výrazně tím ulehčila exponovanému vězeňskému systému, v čemž 

lze shledat jisté pozitivum. Celkově však amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013 

považuji za nešťastnou a neodpovídající stavu společnosti a jejím potřebám.
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Závěr

I když se jedná o poměrně úzkou část trestního práva, problematika trestného 

činu opilství mě od začátku zaujala. Trestný čin opilství je v mnoha ohledech naprostým 

unikátem a troufám si říci i exotem. Při jeho hlubším prozkoumání lze dojít k závěru,

že je neobvyklý takřka ve všech ohledech.

Po zadání diplomového úkolu toto téma jsem poněkud znejistěl, vždyť v platném 

a účinném TZ jsou opilství věnovány pouhé dva odstavce. Postupně jsem však poznal,

že se jedná o bohatě zpracované téma, které se rozbíhá do mnoha vrstev a lze na něj 

pohlížet z různých úhlů. Bylo zajímavé prohlubovat své poznání a sledovat,

jak se s touto nelehkou materií vyrovnali různí autoři. Při své vědecké činnosti

ji neopomněly ani největší kapacity trestního práva. Můj pohled na danou problematiku 

nejvíce formovaly názory profesorky Dagmar Císařové, profesora Jiřího Jelínka,

doktora Jiřího Říhy a doktora Adolfa Dolenského.

V této práci jsem se snažil pojednat předmětnou problematiku ve všech 

relevantních hmotněprávních souvislostech. Základním zdrojem mi byly odborné 

monografie, zejména učebnice a velké komentáře. Hlavní zdroj této práce jsou však

články v odborných časopisech a rovněž jsem vycházel z rozhodnutí soudů, která 

prostupují celou prací. Postupuji od teoretického vymezení problematiky přes přehled 

historického vývoje až po detailní analýzu současné právní úpravy. Rovněž zaujímám

stanoviska ve sporných a komplikovaných případech.

Doufám, že největším přínosem této práce je zejména kapitola čtvrtá,

kde se snažím na základě výše zmíněného dospět k optimálnímu řešení trestného činu

opilství, které umožní dostatečně chránit společnost, bude spravedlivé a zároveň nebude 

v rozporu se stěžejními zásadami trestního práva.

Zvláštností této práce je kapitola pátá. Obsahuje rozbor skutečného případu 

trestného činu opilství, se kterým jsem měl možnost se seznámit během odborné stáže

na státním zastupitelství, a hodnotí postu orgánů činných v trestním řízení v tomto 

konkrétním případě. Bylo velmi zajímavé a přínosné pracovat s opravdovým trestním 

spisem, číst výpovědi svědků a vše si takříkajíc „osahat“. Samotný případ sice není 

nijak zvláštní, nicméně věřím, že správně ilustruje postup orgánů činných v trestním 

řízení při vyřizování obdobných případů.
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Seznam zkratek

TZ = zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Rakouský trestní zákon = zákon č. 117/1852 ř. z., zákon trestní o zločinech, přečinech

a přestupcích

Trestní zákon 1950 = zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon

Trestní zákon 1961 = č. 140/1961 Sb., trestní zákon

A.l.i.c. = actio libera in causa
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Abstrakt

Předmětem této práce je trestný čin opilství podle § 360 trestního zákoníku.

Trestný čin opilství je mezi ostatními trestnými činy unikátem a v mnoha ohledech

je atypický. Cílem této práce je srozumitelně a uceleně osvětlit problematiku trestného 

činu opilství a aspektů s ním spojených. Práce je rozdělena do pěti kapitol.

V první kapitole se věnuji možným východiskům a pojetím. K otázce trestného 

činu opilství se vztahuje řada podnětných a zajímavých právních teorií. Tři lze 

považovat za základní a čtyři další vychází z pojetí rauschdeliktu.

Druhá kapitola zkoumá historický vývoj předmětné problematiky na našem 

území. V průběhu času se u nás vystřídala řada rozdílných režimů a každý z nich 

přistupoval řešení právních otázek jinak. Pro správné uchopení a pochopení aktuálního 

právního stavu je tedy nezbytné nahlédnout do historie. Součástí této kapitoly

je i přehled nejdůležitější judikatury, porovnání tehdejší právní úpravy s tou současnou 

a to vše s přihlédnutím k vývoji institutu nepříčetnosti.

Kapitola třetí je základem této práce. Tvoří ji podrobný rozbor současné právní 

úpravy a pečlivá analýza skutkové podstaty obsažené v § 360 TZ, opět zohledňuje 

institut nepříčetnosti a věnuje se i návykovým látkám a jejich účinkům. Dále se zabývá 

„jednáním svobodném ve své příčině“, tedy případy tzv. actionis liberae in causa,

které jsou s otázkou opilství bytostně spjaty a bez nichž by výklad nebyl úplný. 

V neposlední řadě tato kapitola zahrnuje v současnosti relevantní rozhodnutí soudů,

která prostupují celou kapitolu třetí. Tuto kapitolu pak uzavírá pojednání o trestních 

sankcích, kterými lze pachatele trestného činu opilství postihnout.

Kapitola čtvrtá obsahuje celou řadu mých návrhů na vylepšení a zpřesnění 

současného znění ustanovení § 360 TZ. Autor tuto kapitolu považuje za největší přínos 

této práce.

Celou práci doplňuje skutečný případ trestného činu opilství, s nímž se autor

seznámil v rámci stáže na státním zastupitelství, a který pomáhá ilustrovat konkrétní 

postupy vyšetřování, hodnocení důkazů, ale i rozhodování v rámci této problematiky.
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Summary

The subject matter of this thesis is a crime of habitual drunkenness under s. 360 

of the Act No. 40/2009 – Criminal Code. The offense of drunkenness is atypical one 

among other offenses and unique in many ways. The aim of this work is to intelligibly 

and comprehensively describe the issue of the crime of drunkenness and aspects 

associated with it. The thesis is divided into five chapters. 

The first chapter is devoted to the possible starting points and concepts. There 

are three basic approaches on the issue of the crime of drunkenness and four more 

which are based on the concept of so-called rauschdelikt.

The second chapter examines the historical development of this issue in our 

country. There were different regimes over time and each of them approached resolved 

legal issues differently. For proper grasp and understanding of the current legal situation 

it is therefore necessary to look back in history. This chapter overviews the most 

important legislation, case law, and it also contains comparison of historical 

development with the present one, amended with regard to the development of the 

institute of insanity.

Chapter three is the basis of this work. It consists of a detailed analysis of 

current legislation and careful analysis of the elements contained in s. 360 of the 

Criminal Code, then again reflects the Institute of insanity and focuses on addictive 

substances and their effects. It also deals with cases called actionis liberae in causa, 

which are deeply linked to the issue of drunkenness. Finally, this chapter includes 

currently relevant decisions of the courts that permeate the third chapter. This chapter 

closes with criminal sanctions, which may affect the offender of drunkenness. 

Chapter four contains a number of my own suggestions for improvement of the 

current wording of s. 360 of the Criminal Code. The author considers this chapter as the 

main contribution of this thesis. 

The whole thesis is amended by chapter five. It is focused on actual case of the 

offense of drunkenness with which the author was introduced during his placement at 

the Office of the Prosecutor and helps to describe specific procedures of the 

investigation, evaluation of evidence as well as decision making in the context

of this issue.
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