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Úvod 

 

Normy trestního práva jsou každodenním určovatelem našeho života. Každý 

z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude muset někomu poskytnout pomoc. Lehce 

se staneme účastníky dopravní nehody, při které budou způsobena také zranění. Jistě 

i my sami se můžeme stát osobou, která bude zraněna, a budeme potřebovat pomoc. 

Už dnes můžeme stát na ulici a mít jen jeden krok špatným směrem k tomu stát 

se pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci, jakkoliv by nás nikdy nenapadlo 

spáchat úmyslný trestný čin. Dokud však nestojíte před zakrvácenou zraněnou osobou, 

která má byť jen otevřenou zlomeninu dolní končetiny, nemůžeme vědět, jak 

se zachováme a jestli v sobě najdeme dostatek síly k poskytnutí pomoci. To je důvod, 

proč jsem si vybrala téma své diplomové práce zaměřené na trestné činy neposkytnutí 

pomoci. 

Souhrnné osvětlení problematiky pravých omisivních trestných činů 

neposkytnutí pomoci podle ust. § 150 a § 151 současně účinného zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, přináší první kapitola práce, včetně vymezení jednotlivých skutkových 

podstat, výkladu nejdůležitějších pojmů a krátkého přiblížení legislativních změn 

v průběhu času. 

Existuje relativně tenká hranice mezi posouzením, zda byla naplněna skutková 

podstata trestného činu neposkytnutí pomoci, jiného trestného činu nebo zda nedošlo 

ke spáchání žádného trestného činu. Právní posouzení a uznání viny je však výsadou 

soudu. Kde přesně se tato hranice nachází a přesnější vymezení důležitých pojmů, 

pomáhá určit i pro budoucí případy soudní judikatura, které se věnuje stěžejní druhá 

kapitola. 

Práci je nutno vnímat komplexně, neboť první kapitola ve svých jednotlivých 

částech odkazuje na soudní judikaturu v kapitole druhé, včetně toho, že jednotlivé 

podkapitoly jsou vzájemně provázány skrz odkazy. 
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1. Trestné činy neposkytnutí pomoci 

 
Trestné činy neposkytnutí pomoci patří mezi trestné činy ohrožovací. 

U trestných činů ohrožovacích není vyžadováno způsobení následku, který by byl 

společensky nebezpečný. Pro společenskou nebezpečnost postačuje ohrožení zájmu 

chráněného trestním právem. Následek takovýchto činů spočívá ve vyvolání reálného 

nebezpečí.
1
 

 

Pod pojem trestné činy neposkytnutí zahrnujeme 3 samostatné základní skutkové 

podstaty trestných činů. Všechny tři skutkové podstaty jsou v rámci zák. č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „TZ“), pod ustanoveními § 150 odst. 1, § 150 odst. 2 a § 151, 

obsaženy v dílu 3 hlavy I. Zvláštní části „Trestné činy ohrožující život nebo zdraví“ 

mezi ostatními ohrožovacími trestnými činy, jejichž objektem je lidský život a zdraví. 

V tomto dílu jsou dále systematicky zařazeny trestné činy mučení a jiné nelidské a kruté 

zacházení, šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožení pohlavní nemocí, ohrožování zdraví 

závadnými potravinami a jinými předměty a trestný čin rvačky. 

 

 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: 

§ 150 

Neposkytnutí pomoci  

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

zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, 

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

odnětím svobody až na dvě léta.  

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

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

povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

                                                 
1
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 546 
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§ 151  

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku  

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

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

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

potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. 

 

 

Skutková podstata podle § 150 odst. 2 TZ je speciální vůči skutkové podstatně 

uvedené v ust. § 150 odst. 1 TZ. Skutková podstata neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku uvedena v ust. § 151 TZ je speciální vůči oběma skutkovým 

podstatám trestných činů upravených v ust. § 150 TZ (k jednotlivým skutkovým 

podstatám viz Kap. 1.6). 

 

Subjekt jednotlivých skutkových podstat se liší. Pachatelem trestného činu 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ může být kdokoliv. Dle ust. § 150 odst. 2 

se může pachatelem stát jen osoba povinna poskytnout potřebnou pomoc podle povahy 

svého zaměstnání. Trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

dle ust. § 151 TZ se může dopustit pouze řidič dopravního prostředku, který měl účast 

na dopravní nehodě.
2
 

Pachatelem trestných činů neposkytnutí pomoci nemůže být dle ust. § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, právnická osoba. 

Subjektivní stránka trestných činů neposkytnutí pomoci, tedy zavinění, náleží 

v úmyslu pachatele.
3
 

Objektem trestných činů neposkytnutí pomoci je život a zdraví člověka. Lidský 

život a zdraví jsou chráněny skutkovými podstatami trestných činů neposkytnutí 

pomoci za určitých situací a jen proti určitému ohrožení, tak jak je specifikováno 

v předmětných ustanoveních trestního zákoníku. 

 

                                                 
2
 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 57 
3
 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 60 



6 

 

Objektivní stránka, tedy trestněprávní jednání, náleží v neposkytnutí pomoci. 

Trestné činy neposkytnutí pomoci se dají spáchat pouze opomenutím povinnosti 

poskytnout pomoc. Povinnost poskytnout pomoc je dle ust. § 150 TZ a § 151 TZ 

obecná.
4
 

 

1.1 Obecná a zvláštní povinnost konat 

 

Obecná povinnost konat je povinnost stanovena trestním zákonem. Porušením 

obecné povinnosti konat nevzniká odpovědnost za následek, a to ani v případě, kdy by 

pachatel měl v úmyslu tento následek způsobit.
5
 Dalším příkladem obecné povinnosti 

konat je trestný čin dle § 367 TZ - nepřekažení trestného činu. 

 

Znakem trestných činů neposkytnutí pomoci není žádný účinek. S případně 

vzniklým účinkem není spojena ani vyšší trestní sazba. Pachatel neodpovídá za poruchu 

(újmu na zdraví, smrt), která nastala v důsledku opomenutí obecné povinnosti konat, 

tj. v důsledku neposkytnutí pomoci. Pachatel bude odpovídat pouze za ohrožovací 

trestný čin neposkytnutí pomoci.
6
 

Porušení obecné povinnosti poskytnout pomoc ve smyslu ust. § 150 odst. 1 TZ, 

kterou má v zásadě každý, neznamená trestní odpovědnost za následky na životě 

a zdraví, k nimž došlo v důsledku porušení obecné povinnosti konat, a to ani tehdy ne, 

když pachatel následky zamýšlel. V úvahu nepřichází ani odpovědnost za poruchové 

trestné činy ublížení na zdraví z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
7
 

Na řidiče dopravního prostředku, který měl účast na dopravní nehodě ve smyslu 

ust. § 151 TZ o neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, se vztahuje taktéž 

obecná povinnost poskytnout pomoc. Řidič dopravního prostředku bude odpovědný 

za trestný čin neposkytnutí pomoci dle § 151 TZ bez ohledu na následek způsobený 

jeho opomenutím poskytnout pomoc. Jiná situace nastane, když řidič dopravní nehodu 

zavinil (k souběhu trestných činů neposkytnutí pomoci viz Kap. 1.4). 

                                                 
4
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 549 

5
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 177  

6
 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 56 
7
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1596 
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Zvláštní povinnost konat je povinnost „…takového konání, k němuž byl pachatel 

povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku 

dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost 

z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle 

okolností a svých poměrů povinen.“
8
 Opomenutí takového konání se dle ust. § 112 TZ 

chápe jako jednání. Opomenutí zvláštní povinnosti konat zakládá trestní odpovědnost 

za následek. Jedná se o tzv. nepravé omisivní trestné činy.
9
 

 

Opomenutí zvláštní povinnosti konat pachatele, na kterého se vztahuje 

ust. § 112 TZ, v jejímž důsledku došlo ke smrti ohrožené osoby nebo ke zhoršení 

zdravotního stavu, zakládá trestní odpovědnost za způsobený následek, pouze pokud 

se k následku zároveň vztahuje zavinění ve formě úmyslu nebo ve formě nedbalosti. 

Pachatel tedy bude odpovědný za příslušný poruchový trestný čin, nikoliv za trestný čin 

neposkytnutí pomoci.
10

  

 

Ustanovení § 112 TZ demonstrativně předepisuje šest pramenů zvláštní 

povinnosti konat:
11

 
12

 

1. povinnost ze zákona, resp. jiného právního předpisu, 

2. povinnost stanovena úředním výrokem, 

3. povinnost ze smlouvy, byť je smlouva uzavřena konkludentně, 

4. povinnost vyvozená z předchozího ohrožujícího jednání -  tzv. ingerence, 

5. povinnost vyplývající z dobrovolného převzetí povinnosti konat – tzv. garance, 

6. povinnost vzniklá z jiného důvodu, ke kterému byl pachatel podle okolností 

a svých poměrů povinen. 

 

Tento výčet pramenů zvláštní povinnosti konat je považován za demonstrativní 

s ohledem na relativně obecnou a neurčitou povinnost uvedenou pod bodem 6. 

 

                                                 
8
 Ust. § 112 TZ 

9 
Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 177

  

10
 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1595 
11

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 177 a násl. 
12

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až § 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1262 
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Typickým případem osoby, na kterou se vztahuje zvláštní povinnost konat 

ze zákona, je lékař při výkonu služby. Lékař, který ve výkonu služby neposkytne osobě, 

které je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění, potřebnou pomoc, bude trestně odpovědný za trestný čin neposkytnutí 

pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ, pouze pokud tímto jeho opomenutím zvláštní 

povinnosti konat zaviněně nevznikly žádné následky. Pokud však následky na životě 

nebo zdraví poškozeného opomenutím lékaře vznikly, bude lékař odpovědný podle 

ustanovení o poruchových trestných činech proti životu a zdraví uvedených v § 140 až 

148 TZ v závislosti na formě jeho zavinění (k judikatuře R 37/1998, viz Kap. 2.1.4).
13

 

Zvláštní povinnost konat vyplývající ze zákona se vztahuje mimo jiné na rodiče 

a jejich povinnost pečovat o dítě. Tato povinnost byla zakotvena v ustanoveních zákona 

č. 94/1963 Sb., o rodině. Od 1. 1. 2014 je tato povinnost nově upravena v ust. § 858 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
14

 Matka, která svým zaviněným jednáním 

porušila svou zvláštní povinnost konat, tedy zanedbala zákonnou povinnost pečovat 

o dítě, v důsledku čehož došlo k úmrtí dítěte, nebude trestně odpovědná za trestný čin 

neposkytnutí pomoci, ale za příslušný poruchový trestný čin (k judikatuře R 30/1998, 

viz Kap. 2.1.3). 

S výše uvedeným vyvstává otázka, zda zvláštní povinnost konat je i povinností 

manželů mezi sebou poskytnout si vzájemně pomoc. Již dříve, v současné době 

zrušeném zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, byla v ust. § 18 stanovena povinnost muže 

a ženy v manželství si pomáhat. Kdy byla tato povinnost považována za zvláštní právní 

povinnost konat související s ust. § 112 TZ.
15

 

V současně účinném občanském zákoníku v ustanovení § 655
16

 je vymezen 

hlavní účel manželství, jehož součástí má být také vzájemná podpora a pomoc. Mám 

za to, že toto ustanovení občanského zákoníku taktéž zakládá mezi manželi zvláštní 

povinnost konat a tedy případnou trestní odpovědnost za následek způsobený 

neposkytnutím pomoci. 

                                                 
13

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1595 
14 

Ust. § 858 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti 

a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, …“ 
15

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 178 
16 

Ust. § 655 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý 

způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí 

a vzájemná podpora a pomoc.“ 
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Posouzením otázky zvláštní povinnosti konat manžela vůči manželce se však 

vůbec nezabýval Nejvyšší soud při právním posuzování skutku obviněného, kdy 

obviněný svou těžce zraněnou manželku ponechal samotnou v bytě bez pomoci po dobu 

sedmi dní, přestože věděl, že poškozená je vážně zraněna a potřebuje lékařskou pomoc 

(k judikatuře R 8/1985, viz Kap. 2.4.1). 

 

Garance v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat, jak je uvedeno 

výše pod bodem 5, je pouze velmi úzkým významem toho, jak je chápána garance 

v zahraničí, kde bývá za garanta označován každý, na kterého se vztahuje zvláštní 

povinnost konat.
17

  

Ve stručnosti se dá říci, že funkční teorie nepravých omisivních trestných činů 

vychází z dvojího postavení garanta jako garanta ochránce a garanta dozorce.
18

 Garant 

ochránce je povinen chránit konkrétní právní statek proti neurčitému počtu předem 

neznámého nebezpečí. Garant dozorce naopak chrání neurčitý počet neznámých 

právních statků před konkrétním zdrojem nebezpečí, ke kterému má určitý vztah. 

 

Důvodem postavení garanta ochránce je: 

1. blízká osobní sounáležitost, 

2. životní společenství a společenství v nebezpečí, 

3. dobrovolné převzetí povinností. 

 

Postavení garanta dozorce vychází z: 

1. ingerence, 

2. právní a věcné panství nad věcí, 

3. dohled nad chováním třetího. 

 

Výše naznačená teorie garanta se dle mého názoru více méně překrývá 

se zvláštní povinností konat, jak je upravena v ust. § 112 TZ. Teorie by se téměř celá 

dala subsumovat pod jednotlivé body ust. § 112 TZ a především pod poslední bod 

                                                 
17

 Podrobně Říha, J. Postavení garanta u nepravých omisivních deliktů, 1. část, Trestněprávní revue 

č. 8/2003, s. 227-233, 2. část, Trestněprávní revue č. 9/2003, s. 259-268 
18

 Říha, J. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 40-41 
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„k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen,“ díky kterému je 

ustanovení § 112 TZ považováno za demonstrativní. Podle mého názoru by se celá tato 

teorie dala v individuálních případech soudně aplikovat zejména s ohledem 

na společenskou nebezpečnost způsobeného následku, samozřejmě s přihlédnutím 

k zásadě zákazu analogie v neprospěch pachatele a s nutností přesvědčivého 

a precizního odůvodnění v rozsudku. 

 

Konkrétně zde narážím na judikovaný případ, kdy dle vysloveného právního 

názoru soudu druh matky dítěte nemá povinnost pečovat o dítě družky, přestože 

společně žijí ve společné domácnosti. Druha matky nelze dle tohoto názoru činit 

odpovědným za smrt dítěte, která nastala v důsledku opomenutí poskytnout dítěti 

potřebnou pomoc a druh matky tak bude odpovědný pouze za trestný čin neposkytnutí 

pomoci dle § 150 odst. 1 TZ (k judikatuře R 16/1984, viz Kap. 2.1.2). 

Osobně mám za to, že životní společenství založené faktickým soužitím tříleté 

nezletilé holčičky, matky nezletilé a jejího druha ve společné domácnosti staví druha 

matky do postavení, ve kterém se na něj vztahuje zvláštní povinnost konat, a to 

„z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů“ jak je upraveno v závěru ust. § 112 

TZ. Druh matky by tedy měl být odpovědný za následek způsobený neposkytnutím 

pomoci nezletilé. 

 

1.2 Pokus trestných činů neposkytnutí pomoci 

 

Jednání je vůle projevená navenek a může náležet v konání (komise) nebo 

v opomenutí (omise). Omisivní delikty lze dělit na pravé omisivní delikty, které 

pachatel spáchá výlučně nesplněním příkazu nebo povinnosti, které pro něj plynou 

obecně a na nepravé omisivní delikty, které lze spáchat konáním i opomenutím.
19

 

Trestné činy neposkytnutí pomoci jsou pravé omisivní delikty. Pravý omisivní 

delikt lze spáchat výhradně opomenutím pachatele. Opomenutí u pravých omisivních 

deliktů je výlučným znakem jejich objektivní stránky. 

                                                 
19

 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 253 
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S pravými omisivními delikty souvisí zvláštní modifikace pokusu. Pokus je 

možný jen u úmyslných trestných činů.
20

 Zavinění všech 3 skutkových podstat trestných 

činů neposkytnutí pomoci náleží v úmyslu. 

Pokus jako obecná forma trestného činu je definován v ust. § 21 odst. 1 TZ jako 

„jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu.“ Pro spáchání pokusu 

trestného činu se z dikce zákona vyžaduje jednání, avšak pravé omisivní delikty lze 

spáchat výhradně opomenutím. „Pokusu je imanentní nedostatek dokonání, tedy 

neuskutečnění všech znaků skutkové podstaty, je nutné, aby ono nekonání, které je 

podstatou pravých omisivních deliktů, se odehrálo před lhůtou, jejíž naplnění značí 

dokonání. To je ovšem zásadně vyloučeno, a sice proto, že pachatel buď může povinnost 

konat ještě splnit - a pak tu není ani pokus, nebo ji již zanedbal - a pak je čin 

dokonán“
21

 Pokus pravých omisivních deliktů je tedy v zásadě vyloučen. 

Avšak judikatura dospěla k závěru, že pokus u trestných činů neposkytnutí 

pomoci možný je (k judikatuře R 74/1957 a R 38/1963, viz Kap. 2.2). Pachatel se může 

dopustit pokusu trestného činu neposkytnutí pomoci v případech, kdy půjde o pokus 

na nezpůsobilém předmětu útoku, tzv. nezpůsobilý pokus. Předmět útoku byl buď již 

mrtev, nebo vůbec nebyl zraněný, tedy žádnou pomoc poskytnout nešlo nebo nebylo 

potřeba. Trestný čin tak nemůže být dokonán, neboť nejsou naplněný všechny znaky 

skutkové podstaty trestného činu. Pachatel však nemůže zůstat beztrestný, proto bude 

odpovědný za pokus takového trestného činu. 

Příkladem může být řidič auta, který srazí chodce. Chodec následkem srážky 

ihned zemře. Řidič však, aniž by se přesvědčil o stavu poškozeného, z místa nehody 

ujede. Tímto svým jednáním se řidič dopustil pokusu trestného činu neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 21 odst. 1, § 151 TZ. Chybí zde 

dokonání trestného činu neposkytnutí pomoci, neboť poškozenému již nebylo možno 

pomoc poskytnout. 

 

                                                 
20

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 227 
21

 Kučera, P. Trestné činy, jež nemohou být spáchány ve formě pokusu. Bulletin advokacie, rok 2008, 

číslo 7, s. 45 
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1.3 Potřebná pomoc 

 

Pojem potřebná pomoc je uveden ve všech třech skutkových podstatách 

trestných činů neposkytnutí pomoci a dá se říci, že se jedná o stěžejní pojem těchto 

trestných činů. Judikatura soudu se výkladem tohoto pojmu opakovaně zabývala 

(k judikatuře viz Kap. 2.3 Potřebná pomoc). 

Potřebná pomoc je taková pomoc, která je potřebná k odvrácení nebo snížení 

nebezpečí smrti ohroženého. Potřebná pomoc spočívá i ve snížení nebezpečí vzniku 

další újmy na zdraví ohrožené osoby, kterou by taková osoba neutrpěla v důsledku 

neposkytnutí pomoci, nebo pomoc směřuje alespoň ke zmírnění bolesti či jiných 

nesnází v důsledku utrpěného zranění.
22

 

Potřebnou pomocí se rozumí zejména první pomoc, kterou jsou schopni 

poskytnout vesměs všichni, kdo jsou na dosah ohroženého.
23

 Na každého, kdo je 

v dosahu ohrožené osoby, se vztahuje povinnost poskytnout potřebnou pomoc, pokud 

má možnost tuto pomoc poskytnout.
24

 

Potřebná pomoc nemusí spolehlivě vést k záchraně ohroženého. Postačí, když 

ten, kdo poskytuje pomoc, k záchraně ohroženého vynaloží veškeré úsilí, využije 

veškeré své možnosti, schopnosti a znalosti a použije veškeré dosažitelné prostředky. 

Zda se skutečně jednalo o potřebnou pomoc, vždy záleží na posouzení povahy 

konkrétního případu, především na možnostech toho, kdo pomoc poskytoval či měl 

poskytnout. 

Pachatel, který neposkytl pomoc, nebude zbaven trestní odpovědnosti za trestný 

čin neposkytnutí pomoci, i kdyby prokázal, že pomoc, kterou by byl schopen 

poskytnout, by stejně pro nedostatek lékařských vědomostí pachatele nevedla 

k záchraně ohroženého, ani by nezlepšila zdravotní stav ohroženého.
25

 

Zákon při úpravě trestných činů neposkytnutí pomoci vychází z morálního 

pravidla, kdy nelze zůstat nevšímavý k utrpení jiného. Proto je potřeba využít všechny 

možnosti ke zmírnění útrap poškozeného, přestože jej již nelze zachránit.
26

 

                                                 
22

 R 9/1967 (viz Kap. 2.3.4) 
23

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 549 
24

 R 37/1963 (viz Kap. 2.3.3) 
25

 R 112/1952 (viz Kap. 2.3.1) 
26

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1593 
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Povinnost poskytnout potřebnou pomoc může být splněna i pouhým přivoláním 

odborné pomoci.
27

 Přivolat odbornou pomoc postačí, když jsou pro záchranu 

ohroženého potřeba speciální znalosti, schopnosti či vybavení. V této souvislosti je 

potřeba zmínit, že pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci podle ust. § 150 odst. 

1 TZ a ust. § 151 TZ se stane pouze ten, kdo neposkytl potřebnou pomoc, ač tak mohl 

učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Nelze totiž po nikom spravedlivě požadovat, 

aby pro záchranu jiného nasazoval vlastní život nebo zdraví. Toto však neplatí 

pro osoby, které jsou podle povahy svého zaměstnání povinny pomoc poskytnout, jak je 

upraveno v ust. § 150 odst. 2 TZ.  

 

Při poskytování pomoci je potřeba mít na zřetel, že neodborným zásahem nebo 

neopatrnou manipulací s tělem ohroženého by mohl být způsoben těžší následek nebo 

dokonce smrt poškozeného. V takovém případě je potřeba dát přednost přivolání 

odborné pomoci před snahou samostatně bez potřebných znalostí, schopností 

a vybavení pomoc poskytnout.
28

 Osoba, která poskytla poškozenému nevhodnou 

neodbornou pomoc, jejímž následkem došlo ke způsobení těžší újmy na zdraví nebo 

dokonce ke smrti poškozeného a k takovému těžšímu následku by nedošlo, kdyby zůstal 

poškozený bez potřebné pomoci, bude trestně odpovědná za příslušný poruchový 

trestný čin proti životu a zdraví spáchaný z nedbalosti. 

 

Pokud pomoc ohroženému je již poskytována jinou osobou, není zpravidla další 

pomoc potřebná. Jiná situace však nastane, jestliže může být poskytnuta pomoc 

účinnější nebo je vhodné a účelné, aby byla pomoc poskytnuta součinností více osob. 

Avšak pro spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci není rozhodné, zda pomoc 

mohl poskytnout někdo jiný.
29

 

V případě, že pomoc je již poskytována kvalifikovaným zdravotnickým 

personálem, nemusí již být další pomoci potřeba. Osoba, která odejde z místa, se tak 

nedopouští trestného činu neposkytnutí pomoci (k judikatuře R 37/1969, viz Kap. 

2.5.3). 

                                                 
27

 R 4/1969 (viz Kap. 2.3.5) 
28

 R 37/1963 (viz Kap. 2.3.3) 
29

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 59 
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1.4 Souběh trestných činů neposkytnutí pomoci s jinými trestnými činy 

 

Pro otázky souběhu trestných činů je důležité nejprve vymezit pojem skutek 

a jednota skutku. Skutkem je událost ve vnějším světě záležející v jednání člověka. 

Jednota skutku je pojmem významným pro určení souběhu jednočinného nebo 

vícečinného. Jednota skutku je určena následkem významným z hlediska trestního 

práva. Jedním skutkem jsou všechny projevy vůle pachatele navenek, které jsou 

příčinou následku významného z hlediska trestního práva, pokud jsou zahrnuty 

zaviněním (k judikatuře R 8/1985, viz Kap. 2.4.1). 

Souběh je případ, kdy pachatel spáchal jedním nebo více skutky dva nebo více 

trestných činů předtím, než byl pro některý z těchto trestných činů vyhlášen odsuzující 

rozsudek soudu prvního stupně nebo doručen trestní příkaz za předpokladu, že tento 

rozsudek nebo trestní příkaz nabyde právní moci. 

Podle toho, zda bylo naplněno více skutkových podstat různých trestných činů, 

rozlišujeme souběh stejnorodý a souběh nestejnorodý. Podle množství skutků 

rozlišujeme souběh jednočinný a souběh vícečinný, kdy jednotlivá dělení lze 

kombinovat. 

Pro potřebu této práce budeme vycházet z  jednočinného nestejnorodého 

souběhu, případně ze souběhu vícečinného nestejnorodého, avšak s tím, že k jednání 

dělící jednotlivé skutky došlo neprodleně po sobě. 

 

Když je jediným skutkem naplněna skutková podstata více trestných činů jedná 

se o jednočinný nestejnorodý souběh. Ten však může být pro některé trestné činy 

vzájemně vyloučen z důvodu: 

a) speciality, 

b) subsidiarity, 

c) faktické konzumpce, 

d) pokračování v trestném činu, trestný čin hromadný, trestný čin trvající, 

e) trestný čin opilství dle § 360 TZ. 

Jednočinný souběh z důvodu speciality, subsidiarity a faktické konzumpce je vyloučen 

v důsledku povahy konkurujících si skutkových podstat.
30

 

                                                 
30

 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 399 
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a) vyloučení jednočinného souběhu u trestných činů neposkytnutí pomoci 

z důvodu speciality 

Trestné činy neposkytnutí pomoci jsou, jak již bylo výše uvedeno, 3 samostatné 

skutkové podstaty upraveny v ust. § 150 odst. 1 TZ, § 150 odst. 2 TZ a § 151 TZ. 

Ustanovení § 151 TZ o trestném činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku je speciální ve vztahu k oběma skutkovým podstatám neposkytnutí pomoci 

uvedených v ust. § 150 TZ. Ustanovení § 150 odst. 2 TZ je speciální ve vztahu k § 150 

odst. 1 TZ. Z důvodu speciality je jednočinný souběh těchto trestných činů navzájem 

vyloučen.
31

 

V poměru speciality jsou ty trestné činy, které jsou určeny k ochraně totožných 

zájmů. Speciální ustanovení nad to dopadá na určitý druh útoku proti totožnému objektu 

tak, aby byla zdůrazněna speciální povaha takového útoku a aby byl zdůrazněn zvýšený 

stupeň nebezpečnosti útoku pro společnost. Speciální ustanovení má proto přednost. 

 

b) vyloučení jednočinného i vícečinného souběhu u trestných činů 

neposkytnutí pomoci z důvodu subsidiarity 

Poměr subsidiarity mezi jednotlivými skutkovými podstatami trestných činů je 

důvodem vyloučení jednočinného souběhu, může však být i důvodem pro vyloučení 

souběhu vícečinného. 

Ustanovení, která jsou v poměru subsidiarity, slouží k ochraně stejných zájmů. 

Subsidiární ustanovení poskytují doplnění právní ochrany zájmu, který je již chráněn 

ustanovením primárním. Ustanovení subsidiární, zpravidla mírnější, se použije, nelze-li 

použít ustanovení primární. 

Všechny tři skutkové podstaty trestných činů neposkytnutí pomoci jsou trestné 

činy ohrožovací. Ohrožovací trestné činy jsou v poměru subsidiarity k trestným činům 

poruchovým. V zásadě je tak jejich souběh vyloučen. 

Jelikož ust. § 150 a § 151 TZ o neposkytnutí pomoci jsou subsidiární 

k ustanovením trestního zákoníku o úmyslných poruchových trestných činech proti 

životu a zdraví, je vyloučen souběh těchto trestných činů.
32

 

                                                 
31

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1595 
32

 R 18/2011 (viz Kap. 2.4.4) 
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Skutková podstata trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ 

je subsidiární k poruchovým trestným činům proti životu a zdraví uvedených v ust. 

§ 140 až § 148 TZ. Jedná se o vztah subsidiarity ohrožovacího trestného činu 

k trestnému činu poruchovému, tzv. zákonem předpokládaná konzumpce,
33

 což 

vylučuje jednočinný souběh těchto trestných činů. Obdobně může být vyloučen i jejich 

vícečinný souběh. 

 

Ovšem pro posouzení otázky souběhu musíme rozlišovat, zda subjektivní 

stránka poruchového trestného činu náleží v úmyslném nebo nedbalostním zavinění. 

Jestliže se pachatel dopustí úmyslného poruchového trestného činu proti životu 

a zdraví s tím, že těžší následek je způsobený nedbalostí a bylo možné jej odvrátit 

poskytnutím pomoci, nelze pachatele uznat vinným trestným činem neposkytnutí 

pomoci.
34

 Pachatel však bude odpovídat za úmyslný trestný čin včetně těžšího následku 

způsobeného z nedbalosti. Souběh s trestným činem neposkytnutí pomoci je zde 

vyloučen, neboť neposkytnutí pomoci je u úmyslných poruchových trestných činů proti 

životu a zdraví již obsažen a zvlášť se pachateli trestný čin neposkytnutí pomoci 

nepřičítá. 

Je zřejmé, že pokud pachatel úmyslně ublíží na zdraví jinému, nelze po takovém 

pachateli spravedlivě požadovat, aby poškozenému poskytl pomoc, neboť by tím byl 

nucen jednat fakticky proti svému záměru.
35

 Pachatel nebude z důvodu subsidiarity 

trestně odpovědný za trestný čin neposkytnutí pomoci, přestože se tohoto trestného činu 

ve vícečinném souběhu reálně dopustil.
36

 Pachatel bude odpovídat pouze za úmyslný 

poruchový trestný čin. 

 

Nejvyšší soud ve svém stanovisku k věci konstatoval, že „pachatel úmyslného 

ublížení na zdraví se smrtelným následkem podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. 

(§ 145 odst. 1, 3 TZ) nemůže být vedle toho uznán vinným trestným činem neposkytnutí 

pomoci podle § 207 odst. 1 tr. zák. (§ 150 odst. 1 TZ) proto, že po úmyslném způsobení 

                                                 
33

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 61 
34

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 60 
35

 R 18/2011 (viz Kap. 2.4.4) 
36

 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 400 
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těžké újmy na zdraví, které pak vedlo k smrti poškozeného, k níž se vztahuje jeho 

nedbalost, neposkytl poškozenému potřebnou pomoc, aby tento těžší následek odvrátil. 

Souběh uvedených trestných činů je za těchto okolností vyloučen.“
37

 

 

Jiná je situace u nedbalostních poruchových trestných činů, kdy může jít 

o situaci vícečinného souběhu, protože způsobení újmy na zdraví z nedbalosti 

a následné odejití z místa činu jsou dva samostatné skutky, a je tedy možný vícečinný 

souběh skutku spočívajícího ve způsobení nedbalostního poruchového trestného činu 

a druhého skutku, ve kterém je spatřován trestný čin neposkytnutí pomoci. 

 

Typickým případem, kdy je souběh trestného činu neposkytnutí pomoci 

s poruchovým trestným činem možný, je způsobení dopravní nehody, při které došlo 

k újmě na zdraví z nedbalosti, a následné odjetí z místa bez poskytnutí pomoci. Toto 

jednání pachatele bude posouzeno jako dva samostatné skutky, kdy o každém z těchto 

skutků musí být rozhodnuto samostatným výrokem. Nedochází zde k zákonné 

konzumpci trestných činů a pachatel bude trestně odpovědný za příslušný poruchový 

trestný čin spáchaný ve vícečinném souběhu s trestným činem neposkytnutí pomoci 

řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ.
38

 

V případě, kdy dojde při dopravní nehodě k usmrcení z nedbalosti, poškozený 

na místě zemře a řidič, který nehodu zavinil, bez toho, aby zjistil stav poškozeného, 

z místa nehody ujede, bude odpovědný za poruchový trestný čin spáchaný 

ve vícečinném souběhu s pokusem trestného činu neposkytnutí pomoci.
39

 O pokus 

trestného činu neposkytnutí pomoci půjde z toho důvodu, že poškozený již byl mrtev 

a pomoc nebylo možno poskytnout. 

 

Výše uvedené situace se týkají pouze řidiče, který dopravní nehodu zavinil. 

Řidič dopravního prostředku, který nehodu nezavinil, může být případně odpovědný 

pouze za trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 

TZ. 

                                                 
37

 R 21/1983 
38

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1600 
39

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 61 
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Souběh z důvodu subsidiarity je zásadně vždy vyloučen pro trestný čin 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ s kterýmkoliv z poruchových trestných 

činů proti životu a zdraví uvedených v ust. § 140 až § 148 TZ spáchaných opomenutím. 

V těchto případech je vyloučen jednočinný souběh také pro poruchové trestné činy 

spáchané z nedbalosti.  

Pachatel (lékař, zdravotník, jiná osoba, která je podle povahy svého zaměstnání 

povinna takovou pomoc poskytnout) bude trestně odpovědný z důvodu vyloučení 

souběhu pouze za jeden trestný čin spáchaný opomenutím, a to podle toho, zda došlo či 

nedošlo ke způsobení následku. Zde se také jedná o případy, tzn. zákonné konzumpce 

skutkových podstat trestných činů. 

Trestně odpovědný za ohrožovací trestný čin neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 

odst. 2 TZ bude pachatel v případě, kdy jeho opomenutím nedošlo ke způsobení 

následku. Pokud však pachatel pomoc neposkytnul a v důsledku jeho opomenutí byl 

způsoben následek ve formě poruchy zájmu chráněného trestním zákoníkem, bude 

připadat jeho trestní odpovědnost za příslušný poruchový trestný čin, neboť došlo 

k porušení zvláštní povinnosti konat (viz Kap. 1.1 Obecná a zvláštní povinnost konat). 

 

1.5 Zánik trestní odpovědnosti u trestných činů neposkytnutí pomoci 

 

Trestné činy neposkytnutí pomoci vzhledem k povaze svého objektu nepatří 

mezi trestné činy, jejichž trestnost by mohla být vyloučena souhlasem poškozeného, 

případně žádostí poškozeného, aby pomoc nebyla poskytnuta. Poskytnout pomoc je 

proto nutné i proti vůli ohroženého. Ohrožený může odmítat pomoc, protože je v šoku 

a proto neví, co činí.
40

 Povinností zachránce je přesto pomoc ohroženému poskytnout 

a to minimálně přivoláním záchranné služby
41

 nebo informováním orgánů policie ČR.
42

 

Odlišná je však situace u lékařských zákroků, kdy pacient má právo odmítnout 

lékařskou pomoc, kde je to ale již otázka informovaného souhlasu či negativního 

reverzu.
43

 

                                                 
40

 B 2/82-8 (viz Kap. 2.3.6) 
41

 Dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 
42

 Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
43

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 59 
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Trestní odpovědnosti za trestné činy neposkytnutí pomoci zaniká účinnou lítostí 

dle § 33 TZ. Účinná lítost je obecný důvod zániku trestní odpovědnosti pachatele. Jde 

o případ, kdy čin byl v době svého spáchání trestný, ale jeho trestnost dodatečně 

zanikla.
44

 Institut účinné lítosti lze aplikovat pouze u trestných činů taxativně 

vyjmenovaných v ust. § 33 TZ,
45

 kde jsou uvedeny mimo jiné trestné čin neposkytnutí 

pomoci dle § 150 TZ a neposkytnutí pomoci řidičem dopravného prostředku dle § 151 

TZ.  

Trestní odpovědnost dle ust. § 33 TZ zaniká účinnou lítostí, „…jestliže pachatel 

dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo učinil 

o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být 

ještě zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, 

voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.“
46

 

Podmínkou účinné lítosti je dokonání trestného činu a dobrovolnost aktivního 

činění pachatele.
47

 Po vzniku poruchy je oznámení o trestném činu z hlediska § 33 již 

neúčinné.
48

 

                                                 
44

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 346 
45

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 348 
46

 Ust. § 33 TZ 
47

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až § 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 443 
48

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až § 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 446 
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1.6 Trestné činy neposkytnutí pomoci podle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník – účinná právní úprava 

 

V současné době účinný zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, chrání život 

a zdraví člověka jako nejdůležitější společenské hodnoty, což je pojímání odlišné 

od zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, a od zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
49

 

Trestné činy proti životu a zdraví jsou proto v nyní platné právní úpravě systematicky 

zařazeny hned do první hlavy zvláštní části trestního zákoníku, jak to odpovídá postoji 

současné společnosti. Zařazení také zohledňuje ustanovení článku 6 Listiny základních 

práv a svobod.
50

 

Přes výše uvedené převzal trestní zákoník z minulého trestního zákona 

osvědčenou právní úpravu trestných činů neposkytnutí pomoci. S tím rozdílem, že nyní 

jsou již trestné činy neposkytnutí pomoci zařazeny po vzoru zahraničních úprav
51

 

systematicky správně mezi trestné činy ohrožující život a zdraví. Oproti předchozí 

úpravě v trestním zákonu došlo také ke zpřísnění trestních sazeb. 

Ustanovení trestných činů neposkytnutí pomoci upravené v § 150 odst. 1 TZ, 

§ 150 odst. 2 TZ a trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

upraveného v § 151 TZ nebyla od nabytí účinnosti trestního zákoníku k 1. 1. 2010 

novelizována. 

 

Předmětné tři skutkové podstaty trestných činů neposkytnutí pomoci 

a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku upravené v § 150 odst. 1 TZ, 

§ 150 odst. 2 TZ a § 151 TZ se liší především v subjektu jednotlivých trestných činů. 

U každé skutkové podstaty může být pachatelem někdo jiný. 

Jednání ve formě nekonání se u jednotlivých skutkových podstat neliší a vždy 

náleží v úmyslném neposkytnutí potřebné pomoci (k potřebné pomoci viz Kap. 1.3 

Potřebná pomoc). 

                                                 
49

 Kuchta, J. a kol. Kurs trestního práva Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 3 
50

 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Čl. 6 odst. 1: „Každý má právo na život. Lidský život je 

hoden ochrany již před narozením.“ 
51

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 55 
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Rozdíl dále nalezneme v předmětu útoku, kdy pro spáchání trestných činu 

neposkytnutí pomoci podle ust. § 150 odst. 1 a § 150 odst. 2 TZ se vyžaduje, aby osoba, 

které se má poskytnout potřená pomoc, byla v nebezpečí smrti nebo jevila známky 

vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění. Zatímco pro spáchání trestného 

činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ postačí, 

jestliže osoba při nehodě utrpěla újmu na zdraví.
52

 

 

Krom výše uvedeného je mezi jednotlivými skutkovými podstatami rozdíl 

v případech, kdy odpadá povinnost poskytnout pomoc. Pachatelem trestného činu 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ a trestného činu neposkytnutí pomoci 

řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ se nestane ten, kdo neposkytl 

potřebnou pomoc, protože tak nemohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.
53

 

Naopak osoba, která je podle povahy svého zaměstnání povinna pomoc poskytnout se 

nemůže takto vyvinit ze spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 

odst. 2 TZ.
54

 

 

Trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 

TZ se navíc liší od trestných činů neposkytnutí pomoci uvedených v ust. § 150 TZ 

původem nebezpečí. Původ nebezpečí trestného činu dle ust. § 151 TZ je v dopravní 

nehodě. 

 

1.6.1 Trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 trestního zákoníku 

 

Pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ 

se může stát vesměs každý. Každá fyzická osoba má s ohledem na okolnosti povinnost 

poskytnout potřebnou pomoc ohrožené osobě.
55

 

 

                                                 
52

 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 61 
53

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 553 
54

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1595 
55

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1594 



22 

 

Naplnění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 

odst. 1 TZ závisí na tom, zda ohrožená osoba, které má být poskytnuta pomoc 

je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění. Pokud by se porucha zdraví nebo onemocnění jevilo pouze jako méně 

významné, přestože by ve skutečnosti šlo o vážnou poruchu zdraví nebo jiné vážně 

onemocněné, nedošlo by k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu. 

Rozhodující je, jak se porucha zdraví nebo jiného onemocnění jevilo.
56

 

 

Původ nebezpečí smrti stejně tak původ vážné poruchy zdraví nebo jiného 

vážného onemocnění je nerozhodující. Povinnost poskytnout potřebnou pomoc 

je stanovena, i když si ohrožená osoba svůj stav sama přivodila. 

 

Ten, kdo by poskytnutím potřebné pomoci, přivodil nebezpečí pro sebe nebo 

jiného, nemá povinnost takovou pomoc poskytnout. Povaha a rozsah tohoto nebezpečí 

není v zákoně stanovena. Tímto nebezpečím však zajisté není nebezpečí trestního 

stíhání.
57

 Zda je nebo není osoba povinna pomoc poskytnout z důvodu nebezpečí 

pro sebe nebo jiného, bude vždy záležet na posouzení konkrétních okolností, a to jednak 

posouzení nebezpečí hrozící ohroženému tak i nebezpečí hrozící zachránci. Povinnost 

poskytnout pomoc nemá bezpochyby osoba, která by se poskytnutím pomoci sama 

vystavila nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví. Po nikom nelze spravedlivě 

požadovat, aby pro záchranu jiného nasazoval vlastní život. To však neplatí pro osoby, 

které jsou povinny poskytnout pomoc z povahy svého zaměstnání, na které se však 

uplatní ust. § 150 odst. 2 TZ. 

S výše uvedeným nebezpečím pro sebe nebo jiného souvisí pojem potřebná 

pomoc (k potřebné pomoci viz Kap. 1.3. Potřebná pomoc), kdy potřebná pomoc může 

spočívat i v pouhém přivolání záchranné služby. Povinnost poskytnout potřebnou 

pomoc je díky tomu splněna jiným bezpečným způsobem. 

 

                                                 
56

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. §140 až § 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1592 
57

 R 9/1967 (viz Kap. 2.3.4) 
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1.6.2 Trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 2 trestního zákoníku 

 

Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. 

§ 150 odst. 2 TZ je stejně jako v ust. § 150 odst. 1 TZ potřeba, aby osoba, které má být 

poskytnuta potřebná pomoc, byla v nebezpečí smrti nebo jevila známky vážné poruchy 

zdraví nebo jiného vážného onemocnění. Stejně tak je nerozhodný původ tohoto stavu. 

 

Pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ 

se může stát pouze ta fyzická osoba, která má povinnost poskytnout potřebnou pomoc 

podle povahy svého zaměstnání. 

Zaměstnání lékaře, zdravotnického záchranáře, zdravotní sestry, porodní 

asistenty, plavčíka, policisty, hasiče nebo člena horské služby jsou svou povahou 

zaměstnání, ze kterých plyne povinnost poskytnout pomoc dle ust. § 150 odst. 2 TZ. 

Ne všechna uvedená povolání mají povinnost poskytnout potřebnou pomoc podle 

povahy svého zaměstnání generálně, nýbrž tuto povinnost mají pouze ve vztahu 

k určitému nebezpečí. Příkladem může být plavčík, který má povinnost poskytnout 

pomoc podle povahy svého zaměstnání pouze tonoucímu. 

 

Osoby, které odpovídají podle tohoto ustanovení, se nemohou na rozdíl od těch, 

kteří spadají pod ust. § 150 odst. 1 TZ, vyvinit ze spáchání trestného činu neposkytnutí 

pomoci z důvodu nebezpečí pro sebe nebo jiného. Se zaměstnáním těchto osob je 

přirozeně spojena vyšší míra nebezpečí a povinnost snášet nebezpečí svého povolání. 

Společnost spoléhá na konání těchto osoba a počítá s tím, že tyto osoby potřebnou 

pomoc poskytnou. 

 

Na některé z osob, které jsou podle povahy svého zaměstnání povinny 

poskytnout potřebnou pomoc, se zároveň vztahuje zvláštní povinnost konat ve smyslu 

ust. § 112 TZ (viz Kap. 1.1 Obecná a zvláštní povinnost konat). Lékař má povinnost 

poskytnout potřebnou pomoc podle povahy svého zaměstnání a zároveň lékař 

vykonávající službu má zákonnou povinnost konat. 
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Trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ 

u lékaře ve službě připadá v úvahu pouze v případě, kdy nedošlo v důsledku 

neposkytnutí pomoci k žádnému následku na životě nebo zdraví. Pokud však k následku 

došlo, bude lékař trestně odpovědný za následek podle způsobu svého zavinění.
58

 

Následkem omise bude porucha, čímž dojde k naplnění skutkové podstaty příslušného 

poruchového trestného činu proti životu a zdraví. Tyto trestné činy jsou ze své podstaty 

nepravými omisivními delikty a lze je spáchat konáním i opomenutím.  

Lékař má vždy povinnost poskytnout pomoc podle povahy svého zaměstnání. 

Na lékaře mimo službu se však zákonná povinnost poskytnout pomoc jako zvláštní 

povinnost konat nevztahuje. Proto lékař, který v době, kdy nevykonával službu, 

neposkytnul potřebnou pomoc, bude vždy trestně odpovědný pouze za trestný čin 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ bez ohledu na způsobený následek. 

 

V souvislosti s trestným činem neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ 

zůstává otevřena otázka, kterou judikatura soudu doposud neřešila a to, jaké by bylo 

právní posouzení skutku, kdy by lékař A. při výkonu služby v nemocnici neposkytl 

pomoc osobě v ohrožení. Ohrožená osoba nezemřela jen díky zásahu lékaře B., který 

namísto lékaře A. poskytl ohroženému potřebnou pomoc a zabránil tak smrtelnému 

následku. V úvahu připadá trestní odpovědnost lékaře A. jednak za ohrožovací trestný 

čin neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ a jednak za pokus příslušného 

poruchového trestného činu proti životu a zdraví. 

Osobně se přikláním k právnímu posouzení jednání lékaře A. jako trestného činu 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2. Tím, že nedošlo k následku ve formě 

poruchy, nebyl dokonán žádný z poruchových trestných činů proti životu a zdraví. 

Avšak skutková podstata trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 2 TZ 

byla plně naplněna a tento trestný čin byl dokonán. 

Zároveň pro pokus jakéhokoliv trestného činu je imanentní jednání ve formě 

konání a úmysl ke spáchání trestného činu. Lékař A. nejednal, resp. nekonal. Připadala 

by tedy odpovědnost za omisivní trestný čin, kdy však pokus omisivních trestných činů 

je v zásadě vyloučen. Současně pokus nedbalostních trestných činů je z podstaty věci 

vyloučen, neboť musí jít o jednání v úmyslu spáchat trestný čin. Úmyslné zavinění by 
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proto bylo předmětem dokazování. Přímý úmysl se dle mého názoru z jednání lékaře A. 

nedá vyvodit, protože pokud by chtěl způsobit následek na životě nebo zdraví, nejednal 

by omisivně. Dokazoval by se proto buď nepřímý úmysl, nebo vědomá nedbalost. 

Přitom hranice mezi těmito dvěma způsoby zavinění je velice tenká. Celé právní 

posouzení by záviselo na subjektivní stránce. 

 

1.6.3 Trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

podle § 151 trestního zákoníku 

 

Pachatelem trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

podle ust. § 151 TZ se může stát pouze řidič dopravního prostředku, který měl účast 

na dopravní nehodě. Dopravní prostředek je pojem širší než pojem motorové vozidlo. 

Proto pod pojem řidič dopravního prostředku ve smyslu ust. § 151 TZ spadá každá 

osoba řídící jakýkoliv dopravní prostředek, i vozka s koňmi
59

 nebo cyklista.
60

 

Ovšem, aby mohl být řidič dopravního prostředku subjektem trestného činu 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ, musí mít 

zároveň účast na dopravní nehodě. Účast na dopravní nehodě neznamená její zavinění. 

Pro účast na dopravní nehodě postačí, když řidič dopravního prostředku ke vzniku 

dopravní nehody objektivně přispěl.
61

 

 

Původem nebezpečí na rozdíl od předchozích ustanovení je dopravní nehoda. 

V trestním zákoníku není nikterak blíže specifikován pojem dopravní nehoda. 

Ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

(o silničním provozu), zní: „Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních 

komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata 

na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě 

na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ 
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Z této definice vycházel Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (k judikatuře 

R 18/2011 viz Kap. 2.4.4), kde byly vyzdvihnuty hlavní znaky dopravní nehody  

– nahodilost, nepředvídatelnost, neúmyslné zavinění způsobené nedbalostním porušení 

pravidel silničního provozu. 

Ovšem o dopravní nehodu ve smyslu ust. § 151 TZ může jít i v jiných typech 

dopravy, např. v železniční dopravě, kde bude za řidiče dopravního prostředku 

považován strojvůdce lokomotivy.
62

 

 

Na rozdíl od předchozích ustanovení postačí pro spáchání trestného činu 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ, pokud nebyla 

poskytnuta potřebná pomoc osobě, která při dopravní nehodě utrpěla újmu na zdraví. 

Újma na zdraví musí mít původ v dopravní nehodě. Zraněná osoba nemusí být 

v nebezpečí smrti. Závažnost újmy nemusí dosahovat ani intenzity ublížení na zdraví. 

Postačí téměř jakékoliv byť lehké zranění, kdy je však potřeba, aby byla zraněné osobě 

poskytnuta pomoc.
63

 Naproti tomu rozhodnutí B 2/82-8 vycházelo z toho, že újmou 

na zdraví je až zranění vyžadující lékařské ošetření.
64

 Nepochybně pod újmu na zdraví 

nespadají pouhé nepatrné oděrky nebo modřiny. 

Zda jde o zranění možné charakterizovat jako újmu na zdraví a zda tak došlo 

k naplnění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku dle ust. § 151 TZ, bude vždy záležet na posouzení konkrétního zranění. 

 

Stejně jako u trestného činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ se 

osoba, které neposkytla pomoc z důvodu nebezpečí pro sebe nebo jiného, nedopustí 

trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ. 

Tímto nebezpečím není nebezpečí trestního stíhání řidiče, který dopravní nehodu 

zavinil.
65
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1.7 Trestné činy neposkytnutí pomoci podle zákona č. 86/1950 Sb., trestní 

zákon a podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon – vývoj právní 

úpravy 

 

V následujících podkapitolách krátce přiblížím historický vývoj trestných činů 

neposkytnutí pomoci od roku 1950, a to z důvodu osvětlení problematiky trestných činů 

neposkytnutí pomoci v průběhu časů. Doposud používaná judikatura Nejvyššího 

soudu
66

 i soudu nižších stupňů vztahující se k tématu vznikala již za účinností trestního 

zákona z roku 1950. Judikáty již od roku 1950 bývají i s přihlédnutím k vývoji trestního 

práva a především k technologické progresy dodnes aktuální. 

Trestné činy neposkytnutí pomoci byly podle zákona č. 86/1950 Sb., trestní 

zákon, a i podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, vždy upraveny do tří 

samostatných skutkových podstat s dodržením jednotnosti základních pojmů, jako jsou: 

potřebná pomoc, nebezpečí smrti, nebezpečí pro sebe nebo jiného, povaha povolání, 

řidič dopravního prostředku, po dopravní nehodě, na níž měl účast, újma na zdraví. 

1.7.1 Trestné činy neposkytnutí pomoci podle ustanovení § 227 a § 228 

zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon  

 

Zákon č. 86/1950 Sb., který byl schválen 12. 7. 1950 a nabyl účinnosti už 

1. 8. 1950, se dělil na dvě části – obecnou a zvláštní. Účelem trestního zákona z roku 

1950 byla především ochrana lidově demokratické republiky, s čímž korespondovalo 

zařazení trestných činů do jednotlivých hlav ve zvláštní části zákona.
67

 Proto až v hlavě 

šesté zvláštní části s označením „Trestné činy proti životu a zdraví“ byly v § 227 a 

§ 228 upraveny trestné činy neposkytnutí pomoci. Ustanovení nebyla za dobu účinnosti 

zákona novelizována.  
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zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon: 

Neposkytnutí pomoci  

§ 227  

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

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

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.  

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

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

pomoc poskytnout.  

 

§ 228  

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

úmyslně neposkytne potřebnou pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu 

na zdraví, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo pro někoho 

jiného, bude potrestán odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta. 

 

 

1.7.2 Trestné činy neposkytnutí pomoci podle ustanovení § 207 a § 208 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

 

V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který nabyl účinnosti 1. 1. 1962 a platil 

na území České republiky až do 31. 12. 2009, byly trestné činy neposkytnutí pomoci 

upravené v § 207 a § 208 součástí hlavy páté zvláštní části trestního zákona pod názvem 

„Trestné činy hrubě narušující občanské soužití“ mezi trestnými činy jako šíření 

poplašné zprávy, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství, výtržnictví, trestným 

činem kuplířství či šíření pornografie, trestným činem pomluvy či poškozování cizích 

práv, což plně korespondovalo s tehdejším pojímáním trestných činů, kdy trestněprávní 

ochrana státu a společnosti měla přednost před ochranou práv jednotlivce.
68
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zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (znění k 31. 12. 2009): 

Neposkytnutí pomoci 

§ 207 

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

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

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

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

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

povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody 

až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

 

§ 208 

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

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

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

potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

Vzhledem ke změně politické situace po roce 1989 byl trestní zákon z roku 1961 

novelizován tak, aby mohl být používán v demokratickém zřízení do doby, než bude 

přijat nový trestní zákoník. Tyto změny se dotkly i ustanovení § 207 a § 208 trestního 

zákona. U trestných činů neposkytnutí pomoci však nedošlo ke koncepčním změnám, 

ale pouze ve změně druhů a výměře trestích sazeb. Do 30. 6. 1990 bylo možné 

za trestné činy neposkytnutí pomoci uložit trest nápravného opatření.
69

 Od 1. 7. 1990 

bylo možno u těchto trestných činů uložit pouze trest odnětí svobody a trest zákazu 

činnost u trestných činů dle § 207 odst. 2 a § 208. Ustanovení § 207 a § 208 byla ještě 

naposled novelizována s účinností od 1. 1. 1994, kdy došlo ke zpřísnění sazeb u trestu 

odnětí svobody. 
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2. Přehled vybrané judikatury ve spojitosti s trestnými činy 

neposkytnutí pomoci 

 
 Pro právní systém České republiky není soudní judikatura pramenem práva, 

přesto rozhodnutí vyšších soudů jsou určitým měřítkem a pomocným prostředkem 

pro rozhodování soudů nižších. Judikatura především Nejvyššího soudu má k zajištění 

zákonnosti a jednotnosti rozhodování své opodstatněné místo i v českém právním 

systému. 

V tomto směru je významná Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek vydávaná 

Nejvyšším soudem. Ve sbírce jsou publikována stanoviska Nejvyššího soudu 

k rozhodovací činnosti soudů, významná rozhodnutí Nejvyššího soudu i další vybraná 

pravomocná rozhodnutí soudu nižších stupňů. Sbírka má krom trestní části i části další. 

Judikáty jsou označeny pořadovým číslem a ročníkem Sbírky. 

Vybrané judikáty, které mají spojitost s trestnými činy neposkytnutí pomoci, 

byly pro účel této práce systematicky roztříděny do jednotlivých podkapitol podle 

nejvýznamnější řešené otázky. Avšak judikáty nejsou vždy zaměřeny pouze 

na posouzení jedné otázky a rozsah judikátů má tak přesah i do jiných podkapitol. 

Závěrečná podkapitola je zaměřena na mediálně známý případ a rozhodnutí 

Nejvyššího soudu týkající se případu. 

 

2.1 Obecná a zvláštní povinnost konat 

 

Judikáty v této podkapitole posuzovaly otázku, kdy je pachatelova povinnost 

konat obecná a pachatel tedy bude odpovědný za některý z trestných činů neposkytnutí 

pomoci, a kdy se na pachatele vztahuje zvláštní povinnost konat a jeho opomenutí tak 

nebude posuzováno jako trestný čin neposkytnutí pomoci, ale jako případný příslušný 

poruchový trestný čin. 

 



31 

 

2.1.1 Rozhodnutí č. 68/1952 Sb. rozh. tr. 

Strojvůdce nákladního vlaku utrpěl ve stanici při posouvání vlaků těžký úraz, 

když byl stlačen mezi nárazníky vozů. Svědek R odjel do vzdálené obce pro obviněného 

lékaře, aby poskytl pomoc zraněnému strojvůdci. Obviněný poslal svědka R pro sanitní 

auto. Svědek poté pro něj měl autem přijet a odvézt jej za zraněným. Obviněný nakonec 

upustil od pomoci zraněnému, protože svědek R s autem nepřijel. 

Obviněný nemohl spoléhat, že svědek sanitní auto zařídí a přijede pro něj. Auto 

totiž nemuselo být vůbec k dispozici, případně mohl uplynout dlouhý čas, a pomoc by 

tak přišla pozdě. Povinností obviněného bylo zařídit vše potřebné k tomu, aby byla 

pomoc těžce zraněnému strojvůdci poskytnuta co nejrychleji. 

Soud konstatoval: „Lékař nemůže odmítnout pomoc, když sám zraněného 

neviděl, s odůvodněním, že považuje svůj zásah za zbytečný.“
70

 

Soud se navíc vyjádřil k subjektivní stránce skutku, kdy by bylo třeba vzít 

v úvahu, že za konání je považováno i opomenutí takového jednání, ke kterému byl 

pachatel podle okolností a podle svých poměrů povinný a výsledek je zaviněný úmyslně 

také tehdy, pokud pachatel věděl, že jej může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, 

s tím byl srozuměn. Toto bude mít význam v posouzení, zda se lékař, který je povinen 

poskytnout pomoc podle povahy svého povolání, dopustil trestného činu neposkytnutí 

pomoci, pokud poškozenému nebyl způsoben následek, případně bude odpovědný 

za jiný poruchový trestný čin, pokud poškozenému byl způsoben těžší následek tím, 

že mu nebyla poskytnuta potřebná pomoc. 

 

2.1.2 Rozhodnutí č. 16/1984 Sb. rozh. tr. 

Rozsudkem Městského soudu v Praze byli obžalovaná V. T. a obžalovaný A. Č. 

uznáni vinnými trestným činem vraždy, obžalovaná V. T. byla navíc uznána vinnou 

trestným činem zanedbání povinné výživy. 

Tříletá nezletilá M. T., která byla soudním rozhodnutí svěřena do výchovy své 

matce obžalované V. T., zemřela podle lékařského posudku na následky neošetřeného 

základního zranění protržení močového měchýře, které utrpěla asi 5 dní před smrtí, kdy 

toto zranění nebylo samo o sobě smrtelné. Dokazování však nepřineslo důkaz o původu 
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onoho zranění, ani důkaz o tom, zda byla nezletilá M. T. obžalovanou V. T. nebo 

obžalovaným druhem matky A. Č., který s nimi žil ve společné domácnosti, týrána. 

Obžalovaným muselo být patrné, že nezletilá je ve vážném stavu projevujícím 

se intenzivní bolesti břicha, potížemi s dechem, neschopností samostatné chůze a 

celkovou ochablostí, zejména pak když nezletilá upadla do bezvědomí. Z tohoto stavu 

museli obžalovaní usoudit, že se nezletilá nachází v nebezpečí smrti, a že bez lékařské 

pomoci zemře, přesto nezletilé nebyla pomoc poskytnuta, čímž došlo ke smrtelnému 

následku. 

 

Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a věc vrátil Městskému 

soudu v Praze k novému projednání s uvedením následujícího právního názoru. 

Dle Nejvyššího soudu nebylo s jistotou dokázáno, kdo způsobil dítěti zranění. 

O vraždu způsobenou opomenutím, by se jednalo pouze, pokud měl pachatel zvláštní 

povinnost konat. Přitom musí být naplněna subjektivní stránka spočívající v úmyslu 

usmrtit, který však nebyl spolehlivě zjištěn. 

Pouze matka má v tomto případě zákonem uloženou povinnost pečovat o dítě, 

které jí bylo soudem svěřeno do péče. Matka má vůči dítěti zvláštní povinnost konat. 

Opomenutí matky zakládá trestní odpovědnost za následek způsobený zanedbáním 

péče. 

Druh matky však nemá zákonem stanovenou povinnost pečovat o dítě družky. 

Povinnost pečovat o dítě by mu mohla vzniknout jen na základě dohody, byť 

konkludentní, s matkou dítěte. Případně by povinnost vznikla na základě předchozího 

nebezpečného jednání, kdy by byl povinen následky takového jednání odvrátit nebo jim 

předejít. 

Obžalovanému A. Č. však dle zjištění soudu žádná taková povinnost nevznikla. 

Druha matky nelze bez existence takového povinnostního vztahu činit odpovědným 

za smrt dítěte, která nastala v důsledku opomenutí poskytnout potřebnou pomoc, neboť 

jeho povinnost poskytnout pomoc je pouze obecná. „V takovém případě může být druh 

odpovědný jen za úmyslné opomenutí obecné povinnosti poskytnout dítěti potřebnou 

pomoc ve smyslu § 207 odst. 1 tr. zák. (dle současného trestního zákoníku se jedná 

o ust. § 150 odst. 1 TZ), kterou má každý.“
71
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S uvedeným právním názorem soudu si ovšem dovolím polemizovat. 

Je nezbytné zdůraznit, že nezletilá měla v době smrti pouhé tři roky, tedy se nedalo 

předpokládat, že by si mohla sama jakkoliv zajistit pomoc. V souvislosti s dříve 

zmíněnou teorií garanta (viz Kap. 1.1 Obecná a zvláštní povinnost konat) se domnívám, 

že faktické soužití holčičky, její matky a druha matky ve společné domácnosti samo 

o sobě zakládá životní společenství, čímž jednotlivým členům domácnosti vzniká 

zvláštní povinnost konat vůči ostatním členům, především pak dospělému příslušníku 

domácnosti vůči tříletému dítěti, a to bez ohledu na skutečnost, že se druh matky o dítě 

předtím fakticky nestaral a výslovně se o něj starat odmítal. 

Toto faktické soužití osob a tím založená zvláštní povinnost konat se dá 

subsumovat pod poslední část ust. § 112 TZ, kdy se na pachatele vztahuje zvláštní 

povinnost konat z jiného důvodu podle okolností a poměrů pachatele. Druh matky by 

tedy dle mého názoru měl odpovídat stejně jako matka za následek způsobený 

opomenutím zvláštní povinnosti konat, tedy by měl odpovídat za smrt dítěte. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 dle mého 

názoru přinesl zcela jiné posouzení věci. Ustanovení § 885 občanského zákoníku
72

 totiž 

zakotvuje zákonnou povinnost pečovat o dítě manžela, partnera nebo toho kdo 

s rodičem dítěte žije, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. 

Pojem rodinná domácnost není v občanském zákoníku definován, jistě však lze 

tímto pojmem rozumět společenství všech osob, které spolu trvale žijí, a tak pod tento 

pojem zahrnout i soužití nesezdaného páru a dítěte. 

 Pokud by tedy stejný skutkový stav jako v posuzovaném případě nastal až po 

1. 1. 2014 bylo by opomenutí druha matky nepochybně posouzeno jako porušení 

zvláštní zákonné povinnosti pečovat o dítě a zakládalo by trestní odpovědnost 

za následek. Druh matky žijící s dítětem v rodinné domácnosti by tak stejně jako matka 

dítěte odpovídal za smrt dítěte. 
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2.1.3 Rozhodnutí č. 30/1998 Sb. rozh. tr. 

„Zaviněné jednání matky, která zanedbala svou zákonnou povinnost pečovat 

o dítě … a v důsledku toho došlo k jeho úmrtí, zakládá trestní odpovědnost 

za poruchový delikt, nikoliv za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 tr. 

zák. (dle současného trestního zákoníku jde o ust. § 150 odst. 1 TZ).“
73

 

Obžalovaná J. Z. se dle rozhodnutí soudu prvního stupně měla dopustit trestného 

činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 207 odst. 1 trestního zákona (dle současného 

trestního zákoníku jde o trestný čin neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ) tím, 

že své nezletilé dceři L. nepřivolala včas lékaře, ani sama neposkytla dostatečné 

ošetření, přestože nezletilá L. se nacházela ve vážném zdravotním stavu způsobeném 

předchozím fyzickým napadením ze strany M. J. Smrt nezletilé L. bylo možné včasným 

a řádným poskytnutím pomoci odvrátit. 

 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vyjádřil pochybnost nad právní kvalifikací 

skutku soudem prvního stupně a nad subjektivní stránkou skutkové podstaty. Nezletilá 

jevila známky bezprostředního ohrožení života, proto vyvstává otázka, zda neposkytnutí 

pomoci nebylo kryto úmyslem obžalované způsobit smrt nezletilé dcery. 

Matka dítěte má zákonně stanovenou povinnost pečovat o dítě. Vztahuje se tak 

na ní zvláštní povinnost konat ve smyslu ust. § 112 TZ. Porušení této povinnosti 

zakládá odpovědnost za příslušný poruchový trestný čin dle způsobeného následku 

(k zvláštní povinnosti konat viz Kap. 1.1 Obecná a zvláštní povinnost konat). 

V této spojitosti nemůže obstát výrok o vině obžalované trestným činem 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 207 odst. 1 trestního zákona (ust. § 150 odst. 1 TZ). 

Matka nese v tomto případě odpovědnost za smrt svého dítěte. Proto obžalovaná trestně 

odpovídá za příslušný poruchový trestný čin proti životu a zdraví spáchaný omisivně.  
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2.1.4 Rozhodnutí č. 37/1998 Sb. rozh. tr. 

Obviněný lékař MUDr. V. Č. během služby na chirurgické ambulanci 

nemocnice ošetřoval poškozeného L. Š. tak, že poškozeného pouze zběžně prohlédl, 

sešil tržnou ránu na týlu hlavy a žádná další vyšetření neprovedl. Následkem zranění 

hlavy poškozeného L. Š. bylo zhmoždění mozku a nitrolební krvácení, což zapříčinilo 

smrt poškozeného. 

Vyšetřování policejního orgánu bylo ukončeno usnesením o zastavení trestního 

stíhání pro výše uvedený skutek, neboť vyšetřování dospělo k závěru, že uvedený 

skutek není trestným činem neposkytnutí pomoci podle ust. § 207 odst. 2 trestního 

zákona (dle současného trestního zákoníku se jedná o trestný čin neposkytnutí pomoci 

dle ust. § 150 odst. 2 TZ) z důvodu neexistence úmyslné formy zavinění na straně 

obviněného. Stejně tak se dle policejního orgánu nejedná o trestný čin ublížení 

na zdraví s následkem smrti podle § 224 odst. 1, 2 trestního zákona (dle současného 

trestního zákoníku by šlo o ust. § 143 odst. 1, 2 TZ), protože obviněný se přímo 

nepodílel na způsobení zranění poškozenému. 

 

Nejvyšší soud souhlasil se závěrem vyšetřování o neexistenci úmyslu k jednání 

obsaženého spočívající ve skutkové podstatě trestného činu neposkytnutí pomoci dle 

ust. § 207 odst. 2 trestního zákona (§ 150 odst. 2 TZ) a jednání obviněného tak nelze 

hodnotit jako tento trestný čin. Ovšem skutečnost, že obviněný přímo nezpůsobil těžkou 

újmu na zdraví poškozeného, neznamená jeho trestní neodpovědnost za trestný čin 

ublížení na zdraví podle § 224 trestního zákoníku (§143 TZ), protože tento trestný čin je 

považován za nepravý omisivní delikt, který lze spáchat z hlediska objektivní stránky 

skutkové podstaty konáním i opomenutím – v tomto případě opomenutím zvláštní 

povinnosti konat lékaře vykonávajícího službu. 

„Trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 tr. zák. (§ 143 TZ) lze spáchat 

z hlediska jednání jako znaku objektivní stránky jeho skutkové podstaty jak konáním, tak 

i opomenutím ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 tr. zák. (§112 TZ). Např. opomenutím 

lékaře, záležejícím v nedostatečném vyšetření poškozeného, který zemřel na následky 

zranění, jež v důsledku tohoto pochybení v poskytnuté péči nebylo zjištěno a léčeno.“
74
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Protože v tomto případě došlo k úmrtí poškozeného L. Š. bylo na místě, aby 

policejní orgány v rámci vyšetřování zjistili, zda ke smrti nedošlo v důsledku opomenutí 

obviněného lékaře, případně vyšetřili, jak se opomenutí obviněného promítlo 

do následku, tak aby bylo možno konstatovat, zda bylo možné poškozeného zachránit 

nebo zda by poškozený zemřel i přes poskytnutí veškeré lékařské péče. 

 „Jestliže lékař při výkonu služby neposkytne osobě, která je v nebezpečí smrti 

nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, potřebnou pomoc, připadá jeho trestní 

odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 tr. zák. (§ 150 odst. 

2 TZ) v úvahu pouze tehdy, jestliže z jeho opomenutí (§ 89 odst. 2 tr. zák.)(§112 TZ) 

zaviněně nevznikly žádné následky na životě nebo na zdraví poškozeného. Pokud 

vznikly, je takový pachatel trestně odpovědný v závislosti na formě zavinění podle 

ustanovení o poruchových trestných činech proti životu a zdraví uvedených v § 219 až § 

224 tr. zák. (§ 140 až 148 TZ).“
75

 

To znamená, že pokud by ke smrti poškozeného L. Š došlo i v případě 

poskytnutí veškeré dostupné lékařské péče, nesl by obviněný lékař trestní odpovědnost 

za trestný čin neposkytnutí pomoci dle ust. § 207 odst. 2 trestního zákona 

(ust. § 150 odst. 2 TZ), pouze pokud by bylo zároveň prokázáno, že péče, které 

se poškozenému L. Š. dostalo nebyla dostatečná, tedy by nebyla poskytnuta potřebná 

pomoc, jak je vyžadováno zákonem. Pokud však bylo možno poškozeného L. Š. 

zachránit a k jeho smrti by tedy poskytnutím potřebné pomoci nedošlo, byl by obviněný 

lékař trestně odpovědný za způsobený následek  a odpovídal by za příslušný poruchový 

trestný čin proti životu a zdraví. Ovšem z důvodu nedostatečně zjištěného skutkové 

stavu, nelze žádný z těchto závěrů ověřit. 
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2.2 Pokus 

 

Pokus pravých omisivních trestných činů, mezi které řadíme i trestné činy 

neposkytnutí pomoci, není v zásadě možný. Avšak v následujících 2 judikátech soudy 

uznaly pachatele vinnými pro pokus trestných činů neposkytnutí pomoci. Pachatel může 

spáchat kterýkoliv z trestných činů neposkytnutí pomoci pouze ve fázi pokusu, pokud 

se jedná o pokus na nezpůsobilém předmětu útoku. 

Nenaplněním všech zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu nedojde 

k dokonání takového trestného činu, avšak jednání pachatele je v rozporu s právem, 

proto bude trestněprávně postihnut za pokus takového trestného činu. 

V obou níže uvedených judikátech se jedná o pokus trestných činů neposkytnutí 

pomoci, neboť předmět útoku (poškozený) je v době páchání trestného činu buď již 

mrtev, nebo vůbec není zraněný, tedy žádnou pomoc poskytnout nejde nebo není 

potřeba. 

 

2.2.1 Rozhodnutí č. 74/1957 Sb. rozh. tr. 

Tímto rozhodnutím byli obžalováni uznáni vinnými pokusem trestného činu 

neposkytnutí pomoci. Obžalovaný A, řidič motorového vozidla, srazil poškozeného P, 

který okamžitě zemřel následkem zlomeniny lebeční kosti. Obžalovaný A spolu 

se spolujezdcem obžalovaným B vystoupili z vozidla, ale bez toho, aby 

se na poškozeného P šli podívat, následně z místa odjeli. Nevěděli tak, že poškozený P 

je již mrtvý. Po objektivní stránce není možno říci, že by se obžalovaní dopustili 

dokonaného trestného činu neposkytnutí pomoci, protože poskytnout poškozenému P 

pomoc už nebylo možné. Soud věc zhodnotil následovně: „Skutočnosť, že trestné činy 

neposkytnutia pomoci podľa §§ 227 a 228 tr. zák. (dle současného trestního zákoníku 

jde o ust. § 150 a ust. § 151 TZ) sú delikty omisívne záležajúce v tom, že páchateľ 

opominie konanie uložené mu v týchto ustanoveniach, nevylučuje pokus týchto trestných 

činov. Rozhodujúce je, že tu ide o trestné činy úmyselné.“
76
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2.2.2 Rozhodnutí č. 38/1963 Sb. rozh. tr. 

V tomto případě soud došel k závěru, že „o dokonaný trestný čin neposkytnutí 

pomoci podle § 208 tr. zák. (podle současného trestního zákoníku se jedná o trestný čin 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ) nejde, jestliže 

poškozený nebyl vůbec poraněn nebo byl-li okamžitě mrtev. Jestliže však obžalovaný 

v takovém případě úmyslně ujel, aniž se přesvědčil, v jakém stavu se poškozený nalézá, 

dopustil se zpravidla pokusu trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 8 odst. 1, 

§ 208 tr. zák. (ust. § 21 odst. 1, § 151 TZ).“
77

 

Obžalovaný byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti 

s následkem smrti a pokusem trestného činu neposkytnutí pomoci. Obžalovaný při 

dopravní nehodě, kterou způsobil nepřiměřenou rychlostí, srazil poškozeného N 

a poškozeného B. Příčinou smrti N bylo rozdrcení mozku. Smrt nastala okamžitě 

v příčinné souvislosti s nedbalostí obžalovaného. Poškozený B nebyl při dopravní 

nehodě zraněn. Obžalovaný z místa nehody ujel, aniž by se přesvědčil, v jakém stavu 

se poškození B a N nalézají. V souzeném případě se nemůže jednat o dokonaný trestný 

čin neposkytnutí pomoci, neboť poškozený N byl na místě mrtev a poškozený B nebyl 

vůbec zraněn, takže ani jednomu nemohla být pomoc poskytnuta. Stejně jako 

v předchozím rozhodnutí se ani v tomto případě nedá mluvit o dokonaném trestném 

činu. „Ovšem jednání obžalovaného v tomto směru nezůstává beztrestným. Obžalovaný 

pojal úmysl pomoc neposkytnout, aniž by se přesvědčil, v jakém stavu se N. nalézá, 

z místa dopravní nehody, kterou způsobil, ujel a v důsledku toho se dopustil jednání 

pro společnost nebezpečného, které zakládá všechny znaky pokusu trestného činu 

neposkytnutí pomoci podle § 8 odst. 1, § 208 tr. zák. (ust. § 21 odst. 1, § 151 TZ).“
78
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2.3 Potřebná pomoc 

 

Potřebná pomoc je základní pojem obsažený ve všech třech skutkových 

podstatách trestných činů neposkytnutí pomoci. Potřebná pomoc není v trestním 

zákoníku nikterak definována, proto je na soudní judikatuře, aby byl tento pojem řádně 

objasněn a vymezen. Judikatura je doposud ohledně vymezení pojmu potřebné pomoci 

poměrně konstantní.  

Judikatura se pojmem potřebné pomoci zabývala především v následujících 

rozhodnutích, kde bylo prozatím poměrně jasně vymezeno, co vše se dá pod pojem 

potřebné pomoci zahrnout.
79

 

 

2.3.1 Rozhodnutí č. 112/1952 Sb. rozh. tr. 

Obviněný v posuzovaném případě jel rychle a neopatrně na motocyklu, když 

porazil poškozeného P, který na následky utrpěného těžkého zranění zakrátko zemřel. 

Obviněný po nehodě ujel a poškozenému potřebnou pomoc neposkytl. V řízení 

se obviněný obhajoval tím, že poškozený podle pitevního nálezu při nehodě utrpěl 

na hlavě smrtelnou ránu a smrt nebylo možno nikterak odvrátit, proto nebyla jeho 

pomoc potřebná. Smrt poškozeného však nenastala okamžitě. 

Soud při posuzování potřebné pomoci vycházel z toho, že lidský život 

je nejcennějším statkem a úctu k němu je zapotřebí zdůrazňovat za všech okolností. 

Potřebnou pomoc proto nelze vykládat jen jako pomoc, která spolehlivě vede 

k záchraně poškozeného. Pachatel nebude zbaven odpovědnosti za trestný čin 

neposkytnutí pomoci, i kdyby prokázal, že pomoc, kterou mohl poskytnout, ale 

neposkytl, by nezlepšila zdravotní stav poškozeného. „Za určitých okolností nesmí 

nikdo druhého nechat bez pomoci a zůstat nevšímavý k jeho situaci.“
80

 

Obviněný byl tedy mimo jiné uznán vinným trestným činem neposkytnutí 

pomoci dle ust. § 228 tehdy účinného trestního zákona č. 86/1950 Sb. (podle 

současného trestního zákoníku by byl uznán vinným trestným činem neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ). 
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Lidský život je bezpochyby nejdůležitějším statkem, kterému můžeme 

poskytnout trestněprávní ochranu. Obhajoba obviněného založena na tvrzení, 

že smrtelně zraněnému, ale doposud žijícímu poškozenému, stejně nemohl nikterak 

pomoci, je dle mého názoru nelidská a popírající úctu k člověku jako živé bytosti. 

Pachatel přinejmenším mohl umírajícímu pomoci od vytrpěné bolesti a nenechat jej 

umírat osamoceného na cestě. Souhlasím se závěrem soudu, že tato apatie pachatele 

k utrpění umírajícího nemůže zůstat beztrestná, nehledě na skutečnost, že pachatel 

si nemohl být vědom, že zranění poškozeného jsou smrtelná. 

 

2.3.2 Rozhodnutí č. 39/1955 Sb. rozh. tr. 

Osmiletý chlapec spadl do řeky, když si s dalšími dětmi hrál na honěnou 

na břehu Vltavy. Chlapec přestože neuměl plavat, zápasil s vodou a jistou dobu se držel 

nad hladinou. Obviněný byl převozníkem na Vltavě, v té době stál se svým převozem 

asi 100 m od místa nehody. Neprodleně po nehodě byl o tonoucím chlapci vyrozuměn 

jedním z děvčat, které si hrálo spolu s dětmi. 

Obviněný jel k místu, kde se chlapec topil, avšak na místo dojel, až ve chvíli, 

kdy chlapec zmizel pod hladinou vody. Obviněný hákem na tyči dlouhé asi 4 metry 

několikrát zalovil ve vodě. Poté, co zjistil, že jeho hák nedosáhne na dno řeky, vrátil 

se k převozu dále převážet lidi, aniž se zajímal o další osud tonoucího dítěte. Obviněný 

nepřivolal nikoho na pomoc, ani nikoho jiného na nehodu neupozornil. Chlapec 

se nakonec utopil. 

Podle zákonného ustanovení o neposkytnutí pomoci „nestačí poskytnutí jakékoli 

pomoci nýbrž pomoc musí být "potřebná", t.j. dostačující k tomu, aby hrozící nebezpečí 

smrti bylo odvráceno nebo sníženo. Povinnost poskytnout takovouto pomoc neváže jen 

toho, kdo jí nemůže poskytnout bez nebezpečí pro sebe nebo pro někoho jiného. Proto 

zbavuje povinnost poskytnout potřebnou pomoc toliko nebezpečí úměrné nebezpečí pro 

život člověka.“
81

 

 

Obviněný dle názoru Nejvyššího soudu neměl být zproštěn obžaloby pro trestný 

čin neposkytnutí pomoci, neboť soud rozhodl na základě neúplně zjištěného skutkového 

stavu. Soud se měl v prvotním řízení zabývat otázkami, zda obviněný věnoval záchraně 
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tonoucího dostatečnou dobu, dále proč si obviněný nezajistil účinným způsobem delší 

bydlo, které by bylo k hledání tonoucího vhodnější. Na místě by bylo přihlédnout 

i k tomu, proč obviněný nepřivolal pomoc dalších lidí. Soud se tedy měl zabývat 

otázkami, zda obviněný poskytl tonoucímu potřebnou moc. 

Myslím si, že i kdyby soud v nadcházejícím řízení zjistil, že podle přesně 

zjištěného skutkového stavu věci, byla pomoc poskytnuta převozníkem potřebná, 

a přesto nebylo v silách převozníka dítě zachránit, zůstává jeho nezájem o další osud 

osmiletého dítě zarážející. 

Stejné rozhodnutí Nejvyššího soudu se zabývalo rovněž otázkou, zda převozník 

na řece je povolání, které spadá pod trestný čin neposkytnutí pomoci spáchaný osobou, 

která neposkytla pomoc, ač byla podle povahy svého povolání povinna pomoc 

poskytnout (podle současného trestního zákoníku jde o trestný čin uvedený v ust. § 150 

odst. 2 TZ). Dle vysloveného názoru Nejvyššího soudu převozník nemá povinnost péče 

o bezpečnost osob na řekách. Povolání převozníka svou povahou nezavazuje 

převozníka, aby nad míru poskytl pomoc osobám v nebezpečí smrti, převozník proto 

nebude moci být trestně odpovědny za trestný čin neposkytnutí osoby dle ust. § 150 

odst. 2 TZ. 

Pokud by však obviněný měl podle povahy svého povolání povinnost pomoc 

poskytnout nebo by měl povinnost pomoc poskytnout podle jiných okolností nebo 

svých poměrů a nastala by smrt ohrožené osoby, nejednalo by se o trestný čin 

neposkytnutí pomoci, ale o trestný čin ublížení na zdravé z nedbalosti. V posuzovaném 

případě však nebyly u obviněného převozníka zjištěny žádné okolnosti ani poměry, 

z nichž by vyplývala zvláštní povinnost zachraňovat tonoucího. 

Jiné právní posouzení by však nastalo za situace, kdy by tonoucí spadl do vody 

z převozu převozníka. Na převozníka by se tak vztahovala zvláštní povinnost konat 

vyplívající u okolností a postavení pachatele a neposkytnutím pomoci tonoucímu, by 

se stal odpovědným za následek. 
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2.3.3 Rozhodnutí č. 37/1963 Sb. rozh. tr. 

„Potřebnou pomocí … je třeba rozumět takovou pomoc, které je zapotřebí 

k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti ohroženého. Je to zejména první pomoc, 

kterou účinně mohou a jsou schopni poskytnout ti, kdož jsou na dosah ohroženého. 

Je proto zásadně správné požadovat od řidiče motorového vozidla, aby v případech, kde 

povaha zranění nenasvědčuje tomu, že převozem mohlo by se zraněnému ještě více 

na zdraví ublížit, aby odvezl těžce zraněnou osobu ihned k lékaři nebo do nemocnice, 

když jinou, zejména odbornou pomoc, nelze ihned zraněnému poskytnout, a když 

takovéto opatření je nezbytně nutné, protože není již jiného východiska.“ 

„Není-li však známa povaha zranění způsobeného při havárii, nemá být zraněný 

odvážen autem a lépe je ihned zařídit odvoz sanitním autem, aby nedošlo k dalšímu 

ublížení na zdraví zraněnému při neodborném převozu.“
82

 

Výše citované právní věty rozhodnutí, kterým byl obviněný zproštěn obžaloby 

pro trestný čin neposkytnutí pomoci, jasně vystihují podstatu potřebné pomoci jako 

pomoci, která je nutná k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti ohroženého, a tím 

je zejména první pomoc, kterou jsou schopni poskytnout všichni na dosah ohroženého. 

V další části právní věty předvídají situaci, kde je a kdy není vhodné ohroženého 

převézt do nemocnice svépomoci osobním automobilem. V této souvislosti je potřeba 

si uvědomit, že se jedná o případ, který se stal v 60. letech minulého století, tj. v době 

kdy neexistovali mobilní telefony a telefonní spojení nebylo samozřejmostí 

každodenního života. Proto tehdy za určitých okolností mohla jistě být účinnější 

a především rychlejší pomoc poskytnuta odvezením zraněného ihned do nemocnice 

a nečekat na sanitku. V dnešní mobilní době se však jeví téměř vždy účinnější při 

nehodě, u které došlo k vážné újmě na zdraví, zavolat zdravotnickou záchrannou službu 

a zajistit tak neprodleně zraněnému odbornou pomoc přímo v místě nehody.
83

 

V posuzovaném případě obžalovaný přijel na místo nehody, kde ležel těžce 

zraněný. Dotazoval se několika osob, které již byly na místě, co se stalo. Obžalovaný 

odmítl na požádání odvézt těžce zraněného, nabídl však přivolání lékařské pomoci. 

Obžalovaný poté, co byl u místního hostince ujištěn, že sanitní auto již bylo přivoláno, 
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odjel. Ke zraněnému skutečně v krátké době sanitní auto i s lékařem přijelo. Zraněnému 

byla poskytnuta pomoc a byl zajištěn jeho odvoz do nemocnice. 

Obžalovaný sice odmítl převézt zraněného svým autem do nemocnice, neodmítl 

však přivolat sanitku i s odbornou lékařskou pomocí. V daném případě bylo vzhledem 

ke zranění poškozeného potřebnou pomocí okamžité odvezení poškozeného 

do nemocnice, což bylo nepochybně povinností obžalovaného, avšak zde již bylo 

učiněno jiné opatření spočívající v přivolání sanitního vozidla, čímž byla zajištěna 

pomoc účinnější., než jakou by mohl poskytnout obžalovaný převozem poškozeného 

svým autem. Obžalovaný navíc neodjel, aniž by se přesvědčil, že pomoc již byla 

zajištěna. 

 

2.3.4 Rozhodnutí č. 9/1967 Sb. rozh. tr. 

Obviněný srazil chodce, když v opilství řídil osobní automobil. Po nehodě 

obviněný nezastavil a ujel, přestože věděl, že chodci způsobil újmu na zdraví. Obviněný 

se však na místo vrátil cca 30-35 minut poté v úmyslu poskytnout pomoc poškozenému. 

Zákonné ustanovení o trestném činu neposkytnutí pomoci výslovně neurčuje 

čas, kdy musí být pomoc poskytnuta, avšak je povinnost poskytnout potřebou pomoc, 

tj. takovou pomoc, které je potřebná k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti nebo 

další újmy na zdraví. V souzeném případě mohl poškozený srážkou s automobilem 

utrpět i vážné zranění ohrožující jeho život, proto obviněný byl povinen poskytnout 

potřebnou pomoc okamžitě. V případě vážného zranění by po uplynutí třiceti minut již 

nebylo možno pomoc poskytnout, s čímž byl obviněný, když se vracel na místo, 

srozuměn. 

Pomoc není povinen poskytnout ten, kdo by vystavil sebe nebo jiného 

v nebezpečí. Tímto nebezpečím je ovšem z dikce zákona myšleno ohrožení života nebo 

zdraví, nikoliv nebezpečí trestního stíhání. 

„Poskytnutím potřebné pomoci … je třeba rozumět takovou pomoc, která je 

potřebná k odvrácení, resp. k tomu, aby bylo zabráněno zvýšení nebezpečí smrti nebo 

další újmy na zdraví zraněné osoby.“ 

„Došlo-li ke zranění za okolností a podmínek, z nichž i bez odborných znalostí 

lze usuzovat na vážné nebo životu nebezpečné zranění, je povinen řidič dopravního 

prostředku, který měl na nehodě účast, poskytnout okamžitě potřebnou pomoc, 
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s výjimkou případu, kdy by poskytnutím pomoci vystavil sebe nebo někoho jiného 

nebezpečí pro život nebo zdraví; takovým nebezpečím není nebezpečí trestního 

stíhání.“
84

 

Uvedené rozhodnutí však nevzalo v potaz okamžik dokonání trestného činu 

neposkytnutí pomoci dle § 208 zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona (podle 

současného trestního zákoníku jde o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ). Trestný čin je dokonán, jsou-li naplněny 

všechny zákonné znaky skutkové podstaty daného trestného činu. Obviněný v úmyslu 

neposkytnout pomoc poškozenému odjel z místa nehody, čímž naplnil všechny zákonné 

znaky skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci ve smyslu § 151 TZ a čin 

byl tímto dokonán. Pozdější vrácení na místo nemá dle mého trestněprávní relevanci, 

ledaže by se jednalo o zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí ve smyslu ust. § 33 TZ 

(u účinné lítosti viz Kap. 1.5). Mám za to, že pomoc poškozenému je nutno poskytnout 

téměř bezvýhradně okamžitě. „Trestný čin je dokonán, jakmile povinný nezačne bez 

prodlení s potřebnou pomocí, jakmile si uvědomí stav poškozeného.“
85

 

 

2.3.5 Rozhodnutí č. 4/1969 Sb. rozh. tr. 

Obviněný řidič motocyklu svou neopatrnou jízdou za snížené viditelnosti porazil 

poškozeného chodce a způsobil mu zlomeninu kotníku pravé nohy. Poškozený ihned po 

nehodě řekl obviněnému, že jej bolí noha a požádal obviněného, aby jej odvezl. 

Obviněný na to odvětil, že sám je také zraněn a potřebuje ošetření, na což na motocyklu 

odjel. Zranění obviněného bylo pouze lehké. Na místě nehody byli i další lidé. Dopravní 

nehoda nebyla obviněným ohlášena, a ani ošetřujícímu lékaři neřekl, že při střetu došlo 

k jinému zranění chodce. 

Obviněný spáchal trestný čin neposkytnutí pomoci jako řidič dopravního 

prostředku podle § 208 trestního zákona (podle současného trestního zákoníku se jedná 

o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle § 151 TZ), 

protože odmítl poskytnout pomoc osobě, která při dopravní nehodě, na niž měl účast, 

utrpěla újmu na zdraví, o čemž obviněný minimálně za podmínek eventuálního úmyslu 

věděl. Poškozený totiž informoval obviněného o bolesti nohy. 
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Ustanovení trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 208 trestního zákona 

(§ 151 TZ) ukládá pachateli povinnost poskytnout potřebnou pomoc poškozenému při 

jakékoliv újmě na zdraví vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou. Ustanovení 

nevyžaduje, aby poškozená osoba byla v nebezpečí smrti nebo jevila známky vážné 

poruchy zdraví. 

Pro posouzení skutkové podstaty tohoto trestného činu není rozhodné, 

že nesplnění povinnosti pachatele nemělo žádné negativní důsledky pro poškozeného, 

stejně tak není rozhodné, že pomoc mohl poskytnout někdo jiný na místě přítomný. 

Trestný čin je dokonán samotným neposkytnutím pomoci. 

Potřebná pomoc může podle okolností náležet v pouhém přivolání záchranné 

služby nebo ohlášení nehody policii. 

K uvedenému judikátu je potřeba poznamenat, že řidič dopravního prostředku, 

který zavinil dopravní nehodu a způsobil tak újmu na zdraví poškozeného, bude 

odpovědný i za výsledek svého jednání. Pokud pachatel po dopravní nehodě, kterou 

způsobil, poskytne zraněnému potřebnou pomoc, bude odpovědný pouze za příslušný 

poruchový trestný čin. Pokud však poškozenému pomoc neposkytne a tímto 

neposkytnutím nebude zraněnému způsobená větší újma na zdraví, bude pachatel 

odpovídat za poruchový trestný čin a za trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ. 

Jestliže však po dopravní nehodě, kterou pachatel zavinil, nebude poškozenému 

poskytnuta potřebná pomoc, čímž dojde k vážnějšímu následku, ke kterému by jinak 

nedošlo, bude pachatel odpovídat za příslušný poruchový trestný čin včetně těžšího 

následku způsobeného z nedbalosti. Obviněný, který svým předchozím nebezpečným 

jednáním způsobil dopravní nehodu, se dostal do postavení, kdy se na něj vztahuje 

zvláštní povinnost konat a bude tak odpovídat za následek. K tomu bude pachatel 

odpovídat i za trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. 

§ 151 TZ, neboť došlo k naplnění skutkové podstaty i tohoto trestného činu a zároveň 

souběh není pro neúmyslné zavinění nehody vyloučen.  
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2.3.6 Rozhodnutí B 2/82-8 

Toto rozhodnutí navazuje na předchozí rozhodnutí R 4/1969 téměř totožnou 

právní větou: „Potřebná pomoc … může záležet podle okolností případu i v přivolání 

sanitního vozu nebo orgánu SNB.“
86

 Kdy tento právní názor je dodnes aplikovatelný, 

pouze se změnou na orgán Policie ČR.
87

 

Rozhodnutí se dále zabývalo posouzením otázky viny trestným činem 

neposkytnutí pomoci, jestliže pachatel odjel z místa nehody poté, co poškozený odmítl 

pomoc a nenechal se převézt do nemocnice. Taková otázka je však pro posouzení viny 

nerozhodná a pachatel bude uznán vinným trestným činem neposkytnutí pomoci jako 

řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytl 

poškozenému, který utrpěl újmu, potřebnou pomoc, ačkoliv tak mohl učinit bez 

nebezpečí pro sebe nebo jiného. 

Na zasněžené silnici za snížené viditelnosti jel obviněný nákladním 

automobilem s přidanou radlicí sněžného pluhu. Poté, co obviněný zpozoroval cyklistu 

jedoucího stejným směrem, již nestačil zabrzdit a částí radlice cyklistu zachytil, čímž 

byla poškozenému cyklistovi způsobena zranění, mimo jiné tržné zranění v oblasti 

lýtka. Poškozený cyklista v důsledku vykrvácení a podchlazení organismu po několika 

hodinách zemřel. 

Poškozený odmítl nabízenou pomoc obviněného a odvoz do nemocnice. 

Obviněný pomocí kapesní svítilny viděl rozsah zranění na levé noze, které se mu jevilo 

jen jako odřenina v délce cca 10 cm. Poškozený nad to byl schopen chodit bez cizí 

pomoci. Poškozený v podnapilém stavu si zřejmě neuvědomoval rozsah a závažnost 

svého zranění, když odmítal pomoc obviněného se slovy, že to rozchodí.  

Ustanovení § 208 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon (v současném trestním 

zákoníku se jedná o ust. § 151 TZ trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku) však nevyžaduje vážnou poruchu zdraví ani ohrožení života. Pro naplnění 

skutkové podstaty tohoto trestného činu postačí, je-li poškozenému způsobena jakákoliv 

újma na zdraví vyžadující lékařské ošetření. 

Povinností obviněného, který si byl vědom zranění poškozeného, bylo 

poskytnout poškozenému potřebnou pomoc i přes jeho nesouhlas, případně alespoň 

vyrozumět o nehodě orgán SNB (orgán Policie ČR) nebo zdravotnické zařízení. 
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2.4 Souběh 

 

Problematika souběhu a vyloučení souběhu trestných činů je velmi obsáhlá 

a spletitá. Níže je uveden pouze zlomek judikátů, které se kdy zabývaly otázkami 

souběhu trestných činů neposkytnutí pomoci s jinými trestnými činy. Zda v konkrétní 

věci půjde nebo nepůjde o souběh, záleží vždy na okolnostech, které se pro každý 

konkrétní případ musejí zvlášť pečlivě zvážit. 

Jak již bylo uvedeno dříve, pro určení souběhu je podstatné vymezení skutku. 

Judikát R 8/1985 uvedený níže se tímto podrobně zabýval. 

 

2.4.1 Rozhodnutí č. 8/1985 Sb. rozh. tr. 

Tento judikát má velký význam k určení pojmů jednota a totožnost skutku. 

 

Jednota skutku: 

„Momentem, který dělí pachatelovo jednání na různé skutky, je následek 

závažný z hlediska trestního práva, který pachatel způsobil nebo chtěl způsobit. 

Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou 

pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho zaviněním.“
88

 

 

Totožnost skutku: 

„Skutek spočívající v tom, že pachatel se pokusil zavraždit svou manželku tím, 

že ji vyhodil z okna druhého poschodí panelového domu, není totožný se skutkem, který 

záleží v tom, že pachatel manželku, která sama vyskočila z okna a způsobila si těžká 

zranění, pouze odnesl do bytu a těžce zraněnou ji tam ponechal samotnou, aniž zajistil 

jakoukoliv pomoc, ačkoliv nutně potřebovala lékařské ošetření.“
89

 

 

Proti obviněnému J. K. bylo nejprve zahájeno trestné stíhání pro pokus trestného 

činu vraždy podle § 8 odst. 1. § 219 trestního zákona (podle současného trestního 

zákoníku by se jednalo o ust. § 21 odst. 1, § 140 TZ), kterého se měl dopustit tím, 

že vyhodil svou manželku O. K. z okna jejich společného bytu nacházejícího 
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se v druhém poschodí panelového domu v úmyslu ji zavraždit. Poškozená pádem z okna 

utrpěla těžká poranění. Avšak toto trestní stíhání bylo zastaveno, neboť nebylo 

prokázáno, že se uvedený skutek stal. 

Následně bylo proti obviněnému J. K. vedeno nové trestní stíhání pro trestný čin 

neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 trestního zákona (podle ust. § 150 odst. 1 TZ), 

kdy byl rozsudkem okresního soudu uznán vinným tímto trestným činem, kterého 

se dopustil tím, že společně s obviněným S. P. odnesli těžce zraněnou poškozenou O. K. 

poté, co vyskočila z okna, zpátky do bytu a přestože věděli, že je poškozená zraněná 

a potřebuje lékařské ošetření, ji ponechali bez pomoci, z bytu odešli a následujících 

7 dní se zdržovali mimo. 

Krajský soud na základě odvolání obviněného zrušil napadený rozsudek 

okresního soudu a trestní stíhání zastavil s odůvodněním, že jednání obviněného 

spočívající v neposkytnutí pomoci je součást skutku, pro který již bylo trestní stíhání 

pravomocně zastaveno. Krajský soud spatřoval jednání pokusu trestného činu vraždy 

vyhozením poškozené z okna a jednání obviněného spočívající v opuštění zraněné 

poškozené za jednání totožné. Následek těchto jednání náležející v bezprostředním 

ohrožení života a zdraví je stejný. Proto dle krajského soudu bylo rozhodnuto o celém 

skutku již usnesením o zastavení trestného stíhání pro pokus trestného činu vraždy 

a další trestné stíhání pro trestný čin neposkytnutí pomoci je nepřípustné z důvodu, 

že byl spáchán týž skutkem, pro který již bylo pravomocně trestní stíhání skončeno. 

 

Nejvyšší soud rozhodující ve věci o stížnosti pro porušení zákona shledal 

porušení zákona ve prospěch obviněného. Dle odůvodnění Nejvyššího soudu je jednání 

obviněného, kterým se měl dopustit trestného činu vraždy ve stadiu pokusu podle 

§ 8 odst. 1. § 219 trestního zákona (ust. § 21 odst. 1, § 140 TZ), skutkem odlišným 

od skutku náležejícím v jednání, za které byl stíhán pro trestná čin neposkytnutí pomoci 

podle § 207 odst. 1 trestního zákona (ust. § 150 odst. 1 TZ). 

Podstata skutku náleží hlavně v jednání a následku. Jen takové děje, které jsou 

jednáním, jsou rozhodné z hlediska trestního práva. Následek umožňuje vymezit 

to jednání, které tvoří skutek. Dělícím momentem pro určení jednotlivých skutků 

je následek relevantní z hlediska trestního práva, který pachatel způsobil nebo způsobit 

chtěl. 
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Jedním skutkem jsou jen ty projevy pachatelovi vůle navenek, které jsou 

příčinou trestněprávně relevantního následku, pokud jsou zahrnuty zaviněním. 

 

V případě obviněného J. K. šlo o dvě zcela odlišné jednání, kdy není ani stejný 

následek. Nejprve šlo o jednání spočívající ve vyhození manželky z okna s úmyslem 

jejího usmrcení, kdy následkem je porušení zájmů chráněných trestním zákonem. 

V druhém jednání šlo o neposkytnutí pomoci těžce zraněné poté, co sama vyskočila 

z okna, kdy je následkem pouhé ohrožení objektu. Proto šlo také o dva rozdílné skutky 

a krajský soud pochybil, když dospěl k odlišnému právnímu zhodnocení. 

 

K danému judikátu si dovolím uvést několik svých poznámek, které nesouvisí 

s posouzením otázky jednoty skutku, ale s právním posouzením jednání obviněného 

jako trestného činu neposkytnutí pomoci podle ust. § 207 odst. 1 trestního zákona 

(dle § 150 odst. 1 TZ) podle mně obeznámeného skutkového stavu. 

Vycházejme ze skutkového děje, kdy poškozená O. K. sama vyskočila z okna 

bytu ve druhém nadzemním podlaží, čímž si způsobila těžké zranění. Manžel poškozené 

obviněný J. K. společně s obviněným S. P. následně odnesli poškozenou O. K. zpět 

do bytu. Přestože věděli, že těžce zraněná poškozená potřebuje ošetření lékaře, 

ponechali ji bez pomoci samotnou v bytě, který opustili a po dobu následujících sedm 

dní se zdržovali mimo. Poškozená naštěstí následkům zranění nepodlehla, bohužel mi 

není známo, zda v důsledku neposkytnutí pomoci byl nebo nebyl zhoršen její zdravotní 

stav, ani zda její zranění mohla sama o sobě vést ke smrti poškozené nebo zda by smrt 

poškozené mohla nastat až následnou dehydratací z důvodu, že si nebyla sama schopna 

zajistit pomoc. 

Pro mě zcela otevřenou otázkou zůstává, zda jednáním obviněného J. K. byla 

skutečně naplněna pouze skutková podstata trestného činu neposkytnutí pomoci podle 

ust. § 207 odst. 1 trestního zákona (dle ust. § 150 odst. 1 TZ) nebo zda jednání 

obviněného spočívající v odnesení zraněné manželky do bytu a zanechání ji tam 

bez pomoci nenaplňovalo skutkovou podstatu trestného činu pokusu vraždy podle § 8 

odst. 1. § 219 trestního zákona (ust. § 21 odst. 1, § 140 TZ), nebo jiného poruchového 

trestného činu trestného činu proti životu a zdraví uvedeného v ust. § 219 až v ust. 

§ 224 trestního zákona (v současnosti se jedná o ust. § 140 až ust. § 148 TZ). 
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Orgány činné v trestním řízení se při právním posuzování skutku vůbec 

nezabývaly otázkou zvláštní povinnosti konat obviněného J. K. náležející v poskytnutí 

pomoci zraněné manželce O. K. 

Vzájemná povinnost manželů si pomáhat byla stanovena v ust. § 18 v té době 

účinném zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině (v současnosti je tato povinnost zmíněna v ust. 

§ 655 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dle ust. § 89 trestního zákona (nově 

rozšířeně upraveno v ust. § 112 TZ) se jednáním „rozumí i opomenutí takového konání, 

k němuž byl pachatel podle okolností a svých poměrů povinen.“ Porušení této zvláštní 

právní povinnosti konat (v tomto případě povinnost poskytnout potřebnou pomoc 

zraněné manželce) zakládá trestní odpovědnost za následek tím způsobený. 

Nadto v jednání obviněného by se eventuálně daly podle ust. § 112 TZ spatřovat 

i další důvody zakládající zvláštní povinnost konat. Obviněný se odnesením poškozené 

do bytu dostal do pozice garanta tím, že dobrovolně převzal povinnost nad jejím 

osudem a zavřením jí v bytě, ji vymanil z dosahu pomoci druhých. Obdobně v jednání 

obviněného spočívající v odnesení zraněné poškozené do bytu by mohla být spatřována 

první fáze ingerence, tedy předchozí nebezpečné jednání.
 
Obviněný svým aktivním 

jednáním – odnesením zraněné manželky do bytu – vytvořil život ohrožující situaci, 

přestože neměl vinu na jejích zraněních způsobených pádem z okna.
90

 

Proto pokud by dle mého názoru došlo ke zhoršení zdravotního stavu manželky 

nebo dokonce její smrti, odpovídal by manžel podle svého zavinění za následek, který 

nastal v důsledku porušení zvláštní povinnosti konat. Respektive by vyvstala otázka 

trestní odpovědnost za pokus příslušného poruchového trestného činu proti životu 

a zdraví, nedošlo-li by k následku. 

Pro úmyslné poruchové trestné činy je důležité úmyslné zavinění. Úmysl však 

postačí pouze nepřímý spočívající ve srozumění s následkem. Obviněnému muselo být 

zřejmé, že vážně zraněná poškozená může v bytě bez možnosti přístupu jiných osob 

zemřít. S ohledem na zvláštní povinnost konat, by mohlo být jednání obviněného 

posouzeno i jako pokus trestného činu vraždy nebo jiný dokonaný úmyslný poruchový 

trestný čin proti životu a zdraví podle vzniklého následku. Obviněný manžel nemohl 

předpokládat, že manželce bude v zavřeném bytě poskytnuta pomoc, nad to musel být 

srozuměn, že neposkytnutím pomoci manželce může hrozit i smrt. 
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2.4.2 Rozhodnutí č. 52/1981 Sb. rozh. tr. 

Obžalovaný byl odsuzujícím rozsudkem uznán vinným trestným činem ublížení 

na zdraví s následkem smrti podle § 222 odst. 1, 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

(podle současného trestního zákoníku jde o ust. § 145 odst. 1, 3 TZ). Obžalovaný 

se tohoto trestného činu dopustil tím, že poškozeného po předchozím nedorozumění 

praštil pěstí do tváře a následně na zemi ležícího poškozeného opakovaně kopl 

do břicha. Obžalovaný nechal poškozeného ležet na zemi a odešel. Poškozený zemřel 

následkem krvácení do dutiny břišní. Smrtelnému následku by se dle znaleckého 

vyjádření dalo zabránit poskytnutím včasné lékařské pomoci. 

Soud k věci uvedl, že na pachatele, který svým předchozím nebezpečným 

jednáním způsobil nebezpečí smrti nebo vážné poruchy zdraví, se vztahuje zvláštní 

osobní povinnost odstranit vzniklé nebezpečí. Pachatel bude odpovídat za následek, 

který zaviněně vznikl z předchozího nebezpečí, avšak nebude odpovědný za trestný čin 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 207 odst. 1 trestního zákona (dle § 150 odst. 1 TZ). 

Proto obžalovaný nebyl vedle trestného činu ublížení na zdraví uznán vinným trestným 

činem neposkytnutí pomoci. 

Soud, sic ve svém odůvodnění neuvedl, že ustanovení o úmyslných trestných 

činech proti životu a zdraví jsou ve vztahu subsidiarity k trestnému činu neposkytnutí 

pomoci, dospěl k závěru, se kterým se ztotožnily také pozdější soudní rozhodnutí.  

 

2.4.3 Rozhodnutí B 3/85-42 

„Řidič motorového vozidla, který úmyslně najíždí na jiného, aby mu ublížil 

na zdraví a poté ujede, aniž zraněnému poskytne potřebnou pomoc, nenaplňuje znaky 

trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák. (ust. § 151 TZ).“
91

  

Obžalovaný řidič osobního automobilu byl odsuzujícím rozsudkem uznán 

vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona 

č. 140/1961 Sb. (podle současné trestního zákoníku by šlo o ust. § 146 TZ) a trestným 

činem neposkytnutí pomoci podle § 208 trestného zákona (ust. § 151 TZ), kterých 

se měl dopustit tím, že autem najížděl do několika chodců, přičemž otevřenými dveřmi 

záměrně srazil chodce poškozeného J. G., čímž mu způsobil zranění. Poté obžalovaný 

dveře auta zavřel a z místa ujel, aniž poskytl poškozenému pomoc. 
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Nejvyšší soud dospěl závěru, podle kterého okresní soud ve svém rozsudku 

nesprávně právně posoudil jednání obžalovaného jako trestný čin neposkytnutí pomoci, 

neboť jestliže pachatel měl v úmyslu způsobit újmu na zdraví, nelze od takového 

pachatele očekávat, že poškozenému poskytne pomoc. Pachatel by tak jednal v rozporu 

se svým záměrem. Proto spatřovat v nekonání další skutek je za této situace nesprávné.  

 

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud sice dospěl k závěru, se kterým se dá 

souhlasit, ale v odůvodnění se řádně nevypořádal s pojmem dopravní nehoda, ke které 

dle mého v tomto případě vůbec nedošlo, a proto nemohlo vůbec dojít k trestnému činu 

dle ust. § 208 trestního zákona (ust. § 151 TZ). Soud nezkoumal ani otázku 

nepřípustnosti souběhu mezi úmyslnými trestnými činy proti životu a zdraví a trestným 

činem neposkytnutí pomoci. Daleko obsáhlejší a komplexnější odůvodnění právního 

posouzení poskytl soud v následujícím rozhodnutí R 18/2011, které se zabývalo 

trestněprávním posouzením obdobného skutkového děje. 

 

2.4.4 Rozhodnutí č. 18/2011 Sb. rozh. tr. 

Obviněný po předchozím konfliktu úmyslně najel svým motorovým vozidlem 

do cyklisty stojícího se svým kolem na krajnici vozovky, kterému tím způsobil zranění 

mimo jiné spočívající v otřesu mozku a zablokování krční páteře. Po srážce obviněný 

okamžitě z místa odjel bez toho, aby poškozenému sraženému na zem poskytl pomoc. 

Odsuzujícím rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným 

pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 trestního 

zákona č. 140/1961 Sb. (podle současného trestního zákoníku by se jednalo o pokus 

trestného činu těžké ublížení na zdraví dle § 21 odst. 1, § 145 odst. 1 TZ) a trestným 

činem neposkytnutí pomoci podle § 208 trestního zákona (podle současného trestního 

zákoníku by se jednalo o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku dle ust. § 151 TZ). Odvolání proti tomuto rozsudku bylo zamítnuto. 

Nejvyšší soud rozhodující o dovolání obviněného zrušil usnesení odvolacího 

soudu o zamítnutí odvolání i předcházející rozsudek soudu první stupně a přikázal 

soudu prvního stupně, aby věc znovu projednal a rozhodl. Dovolatel namítal nesprávné 

právní posouzení svého jednání jako jednání naplňující skutkovou podstatu trestného 

činu neposkytnutí pomoci dle § 208 trestního zákona (ust. § 151 TZ). 
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Nejvyšší soud se zabýval zejména zásadní otázkou, zda je možný souběh pokusu 

úmyslného trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 trestního 

zákona (§ 21 odst. 1, § 145 odst. 1 TZ) s trestným činem neposkytnutí pomoci podle 

§ 208 trestního zákona (trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

dle § 151 TZ). Oba tyto trestní činy mají společný objekt – zájem na ochraně života 

a zdraví. U obou se vyžaduje zavinění ve formě úmyslu. 

Dle závěru Nejvyššího soudu je ohrožovací trestný čin neposkytnutí pomoci 

subsidiární vůči primárnímu úmyslnému poruchovému trestnému činu ublížení 

na zdraví, protože subsidiární ustanovení v témže směru pouze doplňuje ochranu, kterou 

poskytuje již ustanovení primární. Přestože určení vztahu subsidiarity jednotlivých 

skutkových podstat trestných činů je aplikovatelné převážně na případy jednočinného 

souběhu, lze jej použít rovněž na případy souběhu vícečinného, jak je tomu v tomto 

případě. 

Obviněný svým jednáním spáchal dva skutky. První skutek spočíval v úmyslném 

najetí na poškozeného a způsobení zranění. Druhým skutkem je neposkytnutí pomoci 

a odjetí z místa. Obviněný za své jednání však může být uznán vinným pouze jedním 

trestným činem, když se prvním skutkem dopustil pokusu trestného činu ublížení 

na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 trestního zákona (§ 21 odst. 1, § 145 odst. 1 

TZ), protože z důvodu subsidiarity je vyloučen byť vícečinný souběh uvedených 

trestných činů. 

Vedle úmyslného trestného činu těžké ublížení na zdraví dle § 145 odst. 1 TZ 

nemůže být pachatel uznán vinným i trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 150 

TZ (resp. ani trestným činem neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle 

§ 151 TZ), neboť neposkytnutí pomoci je již vhledem k povaze věci zahrnuto 

v poruchovém úmyslném trestném činu ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 TZ 

(případně jeho pokusu). Po pachateli nelze požadovat, aby poskytl poškozenému 

pomoc, neboť by byl nucen jednat v rozporu s tím, co zamýšlel.
92

 

 

Obviněný skutečně jako řidič dopravního prostředku neposkytl potřebnou 

pomoc poškozenému, ač tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, avšak 

zásadní pochybnost je v otázce, zda tak učinil „po dopravní nehodě, na níž měl účast“. 
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Proto další důležitou otázkou pro správné právní posouzení, kterou se soud zabýval, 

je výklad pojmu dopravní nehoda. Pojem dopravní nehoda je sice uveden v ust. § 208 

trestního zákona (ust. § 151 TZ), jenže v trestním zákoně (ani v současném trestním 

zákoníku) není definován.  

Ovšem podle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, je dopravní nehoda událost v provozu na pozemních komunikacích, 

která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 

nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu. Nejvyšší soud při právní posouzení vyšel z tohoto mimo trestního ovšem 

zákonného ustanovení. 

Pro dopravní nehodu jsou charakteristickými znaky nepředvídatelnost 

a nahodilost událostí. Zásadně k dopravním nehodám dochází v důsledku nedbalostního 

porušení pravidel silničního provozu bez úmyslu takovou událost zavinit.  

Událost, kdy obviněný svým motorovým vozidlem úmyslně najede 

na poškozeného stojícího na krajnici vozovky, nelze považovat za dopravní nehodu. 

Tedy obviněný ani nemohl naplnit všechny zákonné znaky skutkové podstaty trestného 

činu dle ust. § 208 trestního zákona (ust. § 151 TZ), neboť dopravní nehoda se nestala. 

 

Nejvyšší soud dle mého názoru správně nápomocně užil pro definování pojmu 

dopravní nehoda pro tento případ ustanovením zákona o provozu na pozemních 

komunikacích. Nesmíme však zapomínat, že dopravní nehoda může být i událost 

v jiném druhu dopravy, např. železniční nebo vodní doprava. Podobně soud správně 

zhodnotil, že není možný ani vícečinný souběh úmyslného poruchového trestného činu 

proti životu a zdraví s trestným činem neposkytnutí pomoc dle ust. § 150 odst. 1 TZ, 

resp. ani s trestným činem neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. 

§ 151 TZ, z důvodu subsidiárního vztahu mezi nimi. 
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2.5 Řidič dopravního prostředku 

 

Zákonné ustanovení § 151 TZ o trestném činu neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku blíže neurčuje pojem „řidič dopravního prostředku,“ proto bylo 

a je opět na judikatuře soudů, aby ohraničila okruh osob, které tento pojem zahrnuje. 

Aby osoba mohla být pachatelem trestného činu dle ust. § 151 TZ musí být splněna 

podmínku, že se jedná o řidiče dopravního prostředku, který měl účast na dopravní 

nehodě. 

 

2.5.1 Rozhodnutí č. 30/1951 Sb. rozh. tr. 

Řidičem dopravního prostředku je každá osoba řídící dopravní prostředek, nejen 

řidič motorového vozidla. Řidičem dopravního prostředku ve smyslu ustanovení § 151 

TZ je i vozka koňského povozu. 

V předmětném rozhodnutí šlo o případ rolníka, který svým koňským povozem 

srazil cyklistku a přestože věděl, co se stalo, bez zastavení pokračoval v jízdě. Obviněný 

rolník se na místo nehody vrátil a zajistil pomoc poškozené až na popud svědka. 

Soud uznal obviněného vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti 

a trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 228 zákona č. 86/1950, trestního zákona 

(podle současného trestního zákoníku by se jednalo o trestný čin neposkytnutí pomoci 

řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ). 

Ve svém odůvodnění soud konstatoval, že zákon pod pojmem řidič dopravního 

prostředku má na mysli řidiče jakéhokoliv dopravního prostředku, neboť zákonodárce 

chtěl postihnout všechny neukázněné řidiče, kteří se po nehodě snaží zbavit 

odpovědnosti. Tím, že se obviněný vrátil na místo, aby zajistil pomoc poškozené, 

se nezbavil trestní odpovědnosti za trestný čin neposkytnutí pomoci, neboť tak učinil 

až na popud svědka. 

Z uvedeného judikátu je i pro budoucí rozhodování soudu důležitá část právní 

věty konstatující, že trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 228 zákona č. 86/1950, 

trestního zákona (dle ust. § 151 TZ) se může dopustit řidič každého dopravního 

prostředku, nejen řidič motorového vozidla.   

Dle mého názoru je jakýkoliv z trestných činů neposkytnutí pomoci dokonán již 

samotným opuštěním místa a zanecháním zraněného bez pomoci. Návrat na místo 
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a pomoc ohrožené osobě z podnětu jiné osoby je nedobrovolným návratem a pachatel 

se tím nevyviní z již dokonaného trestného činu. Pouze dobrovolné navrácení a pomoc 

by mohli vést k případnému zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí dle ust. § 33 TZ 

(k účinné lítosti viz Kap. 1.5). 

 

2.5.2 Rozhodnutí č. 6/1953 Sb. rozh. tr. 

Řidičem dopravního prostředku, a tedy osobou, která může být pachatelem 

trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku ve smyslu ust. § 151 

TZ, je i cyklista jedoucí na kole. 

Obviněný poté, co při jízdě na kole zavinil srážku s jiným cyklistou a způsobil 

mu poranění hlavy, jej nechal v bezvědomí ležet na zemi a odjel. Soud posoudil jednání 

obviněného jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a trestný čin neposkytnutí 

pomoci podle ust. § 228 zák. č. 86/1950 Sb., trestního zákona (podle současného 

trestního zákoníku by se jednalo o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku dle ust. § 151 TZ). 

Zákon nedělá rozdíly mezi řidiči různých dopravních prostředku, proto 

je řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ také cyklista. 

Podle tohoto judikátu je dopravní nehodou i srážka dvou cyklistů, kdy každý 

z nich je považován za řidiče dopravního prostředku mající na dopravní nehodě účast. 

Pojmem účast na dopravní nehodě se zabýval následující judikát. 

 

2.5.3 Rozhodnutí č. 37/1969 Sb. rozh. tr. 

„Účast na dopravní nehodě ve smyslu § 208 tr. zák. (§ 151 TZ) má i řidič, který 

tuto nehodu nezavinil; stačí, že k dopravní nehodě objektivně přispěl.“
93

 

Poškozený v silně podnapilém stavu vběhl do silnice před osobní auto svědka A, 

který se stočením volantu na stranu snažil zabránit srážce. Poškozený přesto do boku 

auta narazil a zůstal ležet v jízdní dráze auta právě přijíždějícího obžalovaného. Svědek 

vyběhl z auta a máváním se snažil obžalovaného zastavit. Ten však bezvládné na zemi 

ležící tělo poškozeného zpozoroval až v poslední chvíli a tělo přejel. Poškozený po 

přejetí obžalovaným utrpěl smrtelné zranění. 
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V době, kdy obžalovaný hodlal vystoupit z auta a jít zjistit, co se vlastně stalo, 

na místě zastavilo náhodně projíždějící sanitní auto se zdravotníky. Obžalovaný z auta 

nevystoupil a odjel. 

Soud se při posuzování skutku obžalovaného musel vypořádat s dvěma 

základními otázkami. Za prvé zda obžalovaný řidič osobního automobilu měl účast 

na dopravní nehodě. Za druhé zda byla pomoc obžalovaného potřeba, když již byla 

pomoc poskytována posádkou sanitního auta. 

Ze zjištěného skutkového děje je nepochybné, že obžalovaný poškozeného přejel 

a způsobil mu smrt, avšak obžalovaný nemohl nikterak zabránit přejetí poškozeného 

ležícího na zemi v těsné blízkosti před jeho jedoucím automobilem. Obžalovaný proto 

dopravní nehodu nezavinil. 

Účast na dopravní nehodě není pojem totožný s pojmem zavinění dopravní 

nehody. Pokud jednání řidiče byť jen přispělo k dopravní nehodě, stává se jejím 

účastníkem, přestože za způsobenou nehodu nenese vinu, jak bylo jasně konstatováno 

ve výše uvedené právní větě rozhodnutí. Obžalovaný tedy měl účast na dopravní 

nehodě. 

Přesto soud dospěl k závěru, že obžalovaný řidič dopravního prostředku, který 

měl účast na dopravní nehodě a odjel z místa, aniž poskytl potřebnou pomoc osobě, 

které při dopravní nehodě utrpěla újmu na zdraví, se v tomto případě nedopustil 

žádného trestného činu, neboť poskytnutí pomoci obžalovaným nebylo potřeba z toho 

důvodu, že potřebná pomoc již byla zajištěna jinými kvalifikovanými osobami. 

Zda pomoc je či není potřebná, tak aby byla naplněna skutková podstata 

trestného činu neposkytnutí pomoci (v tomto případě trestného činu neposkytnutí 

pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ) vždy záleží na posouzení 

konkrétních skutkových okolností případu.  

Zdravotnický personál tvořící posádku sanitního vozu je nepochybně 

způsobilejší k poskytnutí pomoci zraněnému než obžalovaný řidič. Obžalovaný 

oprávněně předpokládal, že dojde k poskytnutí pomoci těmito osobami a jeho pomoc 

proto nebude potřeba. Současně je nerozhodné, jestli sanitní auto zastavilo na místě 

neočekávaně nebo bylo k nehodě přivoláno. Podstatné zůstává, že bylo na místě. 
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S uvedeným závěrem soudu souhlasím. Řidič dopravního prostředku 

bez zdravotnického vzdělání či jiné odborné zdravotnické průpravy nikdy nebude moci 

poskytnout profesionální lékařské ošetření, jaké může být poskytnuto vyškoleným 

personálem sanity. 

Samozřejmě jiná situace by nastala, kdyby sanita na místě vůbec nebyla, 

případně by obžalovaný řidič odjel ještě předtím, než by sanitní vůz zastavil. V případě 

zůstává otevřena pouze otázka odpovědnosti řidiče za přestupek v silniční dopravě. 

 

2.5.4 Rozhodnutí č. 9/2002 Sb. rozh. tr. 

Obžalovaný řidič v silně podnapilém stavu couval se svým osobním 

automobilem, tak neopatrně, že narazil do stojící maringotky. Nárazem byla spolujezdci 

způsobena zranění s trvalými následky. Obžalovaný následně z místa odešel, aniž by 

poškozenému spolujezdci poskytl pomoc. 

Obžalovaný svým jednáním mimo jiné naplnil znaky skutkové podstaty 

trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 TZ. 

Stav silné opilosti obžalovaného, kdy však nešlo o stav nepříčetnosti, nevylučuje 

jeho trestní odpovědnost za trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku dle ust. § 151 TZ, když opustil místo nehody, na níž měl účast, a neposkytl 

potřebnou pomoc osobě, která při nehodě utrpěla újmu, a to vše z důvodu, že jeho 

rozhodování bylo ovlivněno vysokou hladinou alkoholu v krvi a při rozhodování tak 

převážili vlastní zájmy obžalovaného nad zájmem o osud poškozeného. 
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2.6 Vícečinný souběh trestného činu neposkytnutí pomoci s pokusem 

trestného činu vraždy – Kauza N. 

 

Tato kapitola se věnuje mediálně známému případu, který jsem pro účely této 

práce označila Kauza N. Kapitola bude hlavně zaměřena na trestněprávní posouzení 

celého skutkového děje, obzvláště na posouzení vícečinného souběhu trestného činu 

neposkytnutí pomoci podle ust. § 208 trestního zákona (ust. § 151 TZ) a pokusu 

trestného činu vraždy podle ust. § 8 odst. 1, § 219 trestního zákona (ust. § 21 odst. 1, 

§ 140 TZ), resp. právní posouzení skutku jako trestný čin vraždy namísto trestného činu 

neposkytnutí pomoci. 

 

Podle skutkového zjištění obviněný P. N. jako řidič osobního motorového 

vozidla značky Škoda dne 16. 11. 2006 v době kolem 23:50 srazil přední části vozidla 

patnáctiletého chlapce K. P., který nárazem přeletěl přes vozidlo a propadl zadním 

sklem do zavazadlového prostoru vozu. Dopravní nehoda byla zapříčiněna jednáním 

poškozeného K. P., který jako chodec vběhl do vozovky těsně před projíždějící vozidlo 

obviněného P. N., který nemohl srážce nikterak zabránit. 

Poškozený K. P. nárazem utrpěl rozsáhlé zlomeniny obou spodních končetin, 

zlomeninu žebra, nalomení lopatky, otřes mozku II. stupně, zhmoždění v oblasti hlavy 

a mnohočetné oděrky. Zranění poškozeného nebyla smrtelná, avšak jej učinila dočasně 

nepohyblivým. Obviněný P. N. se souhlasem obviněné spolujezdkyně S. Š. po srážce 

nezastavil a pokračoval v jízdě do místa svého bydliště, bez toho aby zjistil stav 

poškozeného a zajistil mu podle potřeby pomoc, ač obviněným nic nebránilo v tom, aby 

poškozenému potřebnou pomoc poskytli. Obvinění s ohledem na průběh nehody včetně 

rozsahu poškození vozidla, které mělo rozbité čelní i zadní sklo, si museli být vědomi 

vážných zranění poškozeného. 

Poškozenému nebyla poskytnuta potřebná pomoc ani poté, kdy krátce po půlnoci 

dne 17. 11. 2006 obvinění po příjezdu do místa bydliště zjistili, že zraněný chodec leží 

v zavazadlovém prostoru vozu v bezvědomí. Obviněný P. N. v úmyslu zakrýt své 

předchozí jednání odvezl stejný vozem bezvládné tělo vážně zraněného poškozeného 

K. P. mimo obec na lesní příjezdovou cestku ke střelnici, kde jej nechal několik metrů 

od vozovky. Obviněný P. N. věděl, že poškozený K. P. může vzhledem ke svému 
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vážnému zranění, stavu bezvědomí, nedostatečnému oblečení a obutí, noční době, nízké 

venkovní teplotě a odlehlosti místa zemřít a pro případ, že se tak stane, s tím byl 

obviněný srozuměn. 

Ke smrtelnému následku naštěstí nedošlo, neboť poškozený K. P. se poté, 

co přišel k vědomí, doplazil k vozovce, kde jej dne 17. 11. 2006 okolo 6:30 nalezl 

náhodně projíždějící A. B., který podchlazenému K. P. zajistil potřebnou lékařskou 

pomoc. 

 

2.6.1 Trestněprávní posouzení 

Kauza N. byla v trestněprávní rovině ukončena Nejvyšším soudem České 

republiky dne 29. května 2008, kdy bylo usnesením 6 Tdo 39/2008 podle § 265 odst. 1 

písm. e) zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, rozhodnuto o odmítnutí dovolání obviněného 

pro zjevnou neopodstatněnost. 

V řízení byl prvně vydán rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2007 

sp. zn. 53 T 6/2007, kterým bylo rozhodnuto o vině a tretu pro nás hlavního obviněného 

P. N. a také jeho spolujezdkyně obviněné Š. S. 

Proti tomuto rozsudku podal obviněný P. N. odvolání, o kterém rozhodl Vrchní 

soud v Olomouci dne 2. 10. 2007 rozsudkem sp. zn. 4 To 62/2007 tím způsobem, 

že zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Brně v celém rozsahu ohledně 

obviněného P. N. a ve věci bylo nově rozhodnuto. Vrchní soud v Olomouci uznal 

obviněného P. N. vinným trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 208 trestního 

zákona (podle současného trestního zákoníku se jedná o ust. § 151 TZ) a pokusem 

trestného činu vraždy v úmyslu zakrýt jiný trestný čin podle § 8 odst. 1 trestního 

zákona, § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) trestního zákona (ust. § 21 odst. 1, § 140 odst. 1, 

odst. 3 písm. j) TZ). 

Nejvyšší soud České republiky při rozhodování o dovolání vychází 

ze skutkového stavu zjištěného v průběhu předcházejícího trestního řízené. Dovolání 

jako mimořádný opravný prostředek je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí 

ve věci samé. V kauze N. bylo dovolání podáno obviněným P. N. z důvodu podle § 

265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, protože dle názoru obviněného spočívají právní 

vady rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném 

hmotně právním posouzení. 
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Obviněný v dovolání namítal právní posouzení skutku jako trestného činu 

vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) trestního zákona, neboť dle názoru 

obviněného nedošlo k naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu 

vraždy, navíc kvalifikované. Obviněný namítal nesprávné posouzení jeho jednání, které 

nelze právně hodnotit jako konání, neboť chybí obligatorní znaky objektivní stránky 

trestného činu vraždy. Z objektivní stránky zde chybí jednání v zákonem požadované 

formě, následek i příčinná souvislost mezi jednáním a hrozícím následkem. Obviněný 

vyslovil názor, že jeho jednání lze správně posuzovat jako opomenutí a právně 

kvalifikovat výlučně jako trestný čin neposkytnutí pomoci podle 

§ 207 odst. 1 trestního zákona (§ 150 odst. 1 TZ). 

 

Z odůvodnění Nejvyššího soudu: 

Ten, kdo jiného úmyslně usmrtí, se dopustí trestného činu vraždy podle § 219 

odst. 1 trestního zákona (ust. § 140 odst. 1 TZ). Kvalifikovanou skutkovou podstatu dle 

ust. § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) trestního zákona (ust. § 140 odst. 1, odst. 3 písm. j) 

TZ) naplní pachatel, který tak učiní v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. Trestný čin vraždy 

lze spáchat konáním i opomenutím takového konání, k němuž byl pachatel podle 

okolností a svých poměrů povinen dle ust. § 89 odst. 2 trestního zákona (ust. § 112 TZ). 

Jedná se o úmyslný trestný čin, přičemž úmysl byť nepřímý směřuje k usmrcení 

člověka. O nepřímý úmysl se jedná, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může 

způsobem uvedeným porušení nebo ohrožení chráněného zájmu způsobit, a pro případ, 

že jej způsobí, byl s tím srozuměn. Zavinění je složeno ze složky vědění a ze složky 

vůle zahrnující chtění nebo srozumění. Srozumění lze usuzovat z toho, že pachatel 

nepočítal s žádnou možnou konkrétní okolností, která by mohla zabránit následku. 

Obviněný P. N. věděl, že poškozený K. P. může vzhledem ke stavu bezvědomí, 

svého vážného zranění, noční době, nízké venkovní teplotě, nedostatečnému oblečení 

a odlehlosti místa, kde jej zanechal, zemřít, s čímž byl pro ten případ srozuměn. 

K následku však nedošlo, tedy nedošlo k dokonání. Podle tohoto skutkového zjištění je 

možné dojít k závěru o naplnění pokusu trestného činu vraždy v základní skutkové 

podstatě podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1 trestního zákona (ust. § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 

TZ). 



62 

 

Nejvyšší soud vyvodil ze skutkových zjištění, že obviněný konal. Konání 

obviněného spočívalo v odvezení vážně zraněného poškozeného a zanechání jej 

na příjezdové cestě ke střelnici, čím poškozeného s přihlédnutím k okolnostem vystavil 

nebezpečí smrti. Takové jednání dle názoru Nejvyššího soudu nelze pokládat 

za opomenutí. Šlo o aktivní činnost vědomě a cíleně vytvářející určitý stav 

bezprostředně hrozící poruchou. Neboť bylo konstatováno jednání obviněného jako 

konání, nepřichází v úvahu kvalifikace skutku jako omisivního trestného činu 

neposkytnutí pomoci dle ust. § 207 odst. 1 trestního zákona (ust. § 150 odst. 1 TZ). 

Skutečnost, že dopravní nehodu zavinil poškozený a obviněný tak nenese 

odpovědnost za zranění poškozeného, je pro právní posouzení skutku nepodstatná. 

Zranění poškozeného způsobena dopravní nehodou sama o sobě neohrožovala 

poškozeného na životě. Život ohrožující bylo až následné podchlazení, proti kterému 

se ve stavu bezvědomí při nedostatečném oblečení a obutí neměl možnost bránit.  

Existovalo tedy jednání jako jeden z obligatorních znaků skutkové podstaty 

trestného činu vraždy dle ust. § 219 trestního zákona (ust. § 140 TZ). Jednání 

bezprostředně směřující k usmrcení jiného. Obviněný svou aktivní činnosti vytvořil 

situaci, ze které reálně a bezprostředně hrozila smrt. 

Obviněný P. N. věděl, že poškozený žije a že svým jednáním může porušit 

trestněprávně chráněný zájem, tedy že může způsobit smrt, a pro ten případ s tím byl 

srozuměn. Obviněný věděl, že zanecháním zraněného nedostatečně oblečeného 

poškozeného v bezvědomí na odlehlém místě s ohledem na roční období, nízkou 

venkovní teplotu a noční dobu, jej může usmrtit a s tímto následkem byl srozuměn. 

Motivací jednání obviněného bylo zastření předchozího jednání, kdy obviněný 

neposkytl pomoc poškozenému ihned po dopravní nehodě, a následná snaha dosáhnout 

toho, aby poškozený nebyl spojován s osobou obviněného. Obviněný tedy jednal 

v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. 

Jednání obviněného i po subjektivní stránce naplňují kvalifikovanou skutkovou 

podstatu trestného činu vraždy dle ust § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) trestního zákona 

ve stadiu pokusu dle ust. § 8 odst. 1 trestního zákona (pro pokus ust. § 21 odst. 1 TZ, 

pro kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu vraždy ust. § 140 odst. 1, odst. 3 

písm. j) TZ). 

 



63 

 

Podle právní posouzení soudů je možné spáchat ve vícečinném souběhu trestný 

činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 151 TZ, resp. § 150 odst. 1 TZ, a trestného činu 

vraždy dle ust. § 140 odst. 1 TZ, přestože oba skutky byly spáchány neprodleně po sobě 

na totožném objektu. Vícečinný souběh těchto trestných činů není v tomto pořadí 

vyloučen. 

Ovšem nelze se dopustit trestného činu vraždy a vzápětí trestného činu 

neposkytnutí pomoci vůči témuž objektu. Pro takový případ je vyloučen souběh těchto 

trestných činů z důvodu subsidiarity skutkových podstat. Nelze po osobě páchající 

vraždu vyžadovat, aby své oběti poskytla pomoc.
94

 

 

Kdyby jednání bylo opomenutím: 

Soud vyšel z pro něj jednoznačného závěru, že jednání obviněného bylo 

konáním. Otázkou je, zda by bylo možné právně kvalifikovat skutek obviněného jako 

trestný čin vraždy podle ust. § 140 TZ, pokud bychom vycházeli z předpokladu, 

že jednání obviněného v příčinné souvislosti s následkem bylo omisivní. Skutek 

by spočíval v zanechání zraněného poškozeného bez pomoci – tedy objektivní stránka 

skutkové podstaty trestného činu by náležela v opomenutí. 

Podle výše uvedených skutkových zjištění zanecháním zraněného poškozeného 

bez pomoci na lesní cestě nepochybně došlo k naplnění skutkové podstaty trestného 

činu neposkytnutí pomoci dle ust. § 150 odst. 1 TZ, resp. § 151 TZ. Jak již bylo 

v předchozích kapitolách uvedeno jednočinný souběh trestných činu neposkytnutí 

pomoci a úmyslných poruchových trestných činů proti životu a zdraví je z důvodu 

subsidiarity vyloučen. Proto, pokud by se v závěru dospělo k tomu, že byla naplněna 

zároveň skutková podstata některého z poruchových trestných činů proti životu 

a zdraví, byl by pachatel trestně odpovědný pouze za tento poruchový trestný čin. 

 

Trestný čin vraždy je úmyslným nepravým omisivním deliktem. Z hlediska 

zavinění se vyžaduje úmysl k usmrcení. Postačí však úmysl nepřímý, kdy pachatel 

věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení trestněprávně 

chráněného zájmu, a pro případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn. Nepravé omisivní 
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delikty lze spáchat konáním i opomenutím. Jednáním se však rozumí opomenutí pouze 

takového konání, ke kterému byl pachatel povinen podle některého z důvodů uvedených 

v ust. § 112 TZ. Pachatel je ve smyslu tohoto ustanovení povinen ke konání, vyplívá-li 

taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání, případy 

tzv. ingerence.  

Ingerence má dvě fáze. Prvotní fáze náleží v předcházejícím ohrožujícím 

jednání, ze kterého vzniká zvláštní povinnost konat. Není vyloučeno, aby jednání 

zakládající ingerenci bylo zaviněné i nezaviněné. Následná druhá fáze ingerence 

náležející v opomenutí zvláštní povinnosti konat však musí být vždy zaviněná.
95

 

Jestliže ingerent nesplní svou zvláštní povinnost konat, naplní tím skutkovou 

podstatu nepravého omisivního trestného činu. 

V Kauze N. lze první fázi ingerence, tedy nebezpečné jednání obviněného, 

spatřovat v odvezení těžce zraněného. Obviněný si tímto založil povinnost poskytnout 

poškozenému pomoc a měl jej odvézt do nemocnice nikoliv do lesa. Neposkytnutím 

pomoci ve druhé fázi ingerence se dopustil nepravého omisivního trestného činu 

a jednání obviněného náležející v nekonání bude dle ust. § 112 TZ považováno 

za konání. 

Protože soudy vycházeli z jednání obviněného ve formě konání, nezabývaly 

se při právním posuzování skutku otázkou nepravé omise a ingerence. Z kauzálního 

hlediska zaměnily první fázi ingerence s její druhou fází.
96

  

Rovněž závěrem vyplývá trestní odpovědnost obviněného P. N. za pokus 

trestného činu vraždy (ust. § 21 odst. 1, § 140 TZ). S rozdílem, že dle soudního 

rozhodnutí jednal obviněný komisivně, zatímco dle výše uvedeného by jeho jednání 

bylo omisivní. 
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 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 256  
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 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 257 



65 

 

2.6.2 Občanskoprávní rovina případu 

 

Celá Kauza N. měla navíc dohru v občanskoprávní rovině. Poškozený K. P. byl 

viníkem dopravní nehody, při které srážkou jeho osoby s vozidlem značky Škoda 

si způsobil zranění. Zároveň byla způsobena škoda na vozidle, které však patřilo 

zaměstnavateli obviněného P. N. společnosti ABI plus s.r.o. 

Žalobkyně společnost ABI plus s.r.o. se soukromoprávní žalobou proti 

žalovanému K. P. na zaplacení částky 56.946,70 Kč domáhala náhrady škody, která 

vznikla na osobním automobilu žalobkyně zaviněním žalovaného. 

Civilní soudy se opět zabývaly otázkou zavinění dopravní nehody a osobou 

za škodu odpovědnou. Okresní soud se v Blansku dospěl k závěru, podle kterého střet 

s vozidlem skutečně zavinil žalovaný K. P., když náhle vstoupil do cesty, takže řidič 

automobilu již nemohl srážce zabránit. Výkon práva žalobkyně na náhradu škody však 

shledal v rozporu s dobrými mravy, když řidič vozidla P. N., který užíval vozidlo 

se souhlasem společnosti pro soukromé účely, se po nehodě dopustil vůči zraněnému 

žalovanému úmyslného trestného činu, jehož důsledkem mohla být smrt žalovaného. 

Žaloba byla rozsudkem ze dne 13. 11. 2009, č.j. 10 C 45/2007-207 jako nemorální 

zamítnuta. 

Dovolací Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 27. listopadu 2013, 

č.j. 25 Cdo 4209/2011, zrušil rozsudek odvolacího Krajského soudu v Brně ze dne 

27. července 2011, č.j. 44 Co 38/2010-230, který změnil zamítavý rozsudek soudu 

prvního a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni žalovanou částku. Přiznaný 

nárok žalobkyně z hlediska korektivu dobrých mravů není dle Nejvyššího soudu 

v rozsudku odvolacího soudu správný.  

Žalovaný sice za poškození vozu odpovídá a v běžné situaci by byl povinen 

žalovanou škodu nahradit, ovšem nelze přehlédnout, že tehdy nezletilý žalovaný 

se vzápětí po nedbalostním způsobení škody stal obětí úmyslného trestného činu proti 

životu a zdraví.  

Institut dobrých mravů umožňuje, aby soud nevyhověl žalobě, která je sice 

důvodná, avšak existují zde jiné okolnosti, podle kterých by výkonem takového práva 

nastala výrazná nespravedlnost. Požadavek na náhradu škody se příčí obecnému 

pojímání spravedlnosti. 
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Hypotetickou otázkou civilního rozhodnutí je, zda by nárok na náhradu škody 

byl žalované přiznán i v případě, kdy by v jednání obviněného podle nezměněných 

skutkových okolností nebyl shledán pokus trestného činu vraždy, nýbrž pouze trestný 

čin neposkytnutí pomoci. Bylo by na posouzení civilního soudu, zda by přesto 

považoval nárok žalované za nemorální. 
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Závěr 
 

Říká se, že nejlepší příběhy píše sám život. Rozhodně platí, že některé věci 

člověk nevymyslí. Zákonná ustanovení proto i při největší snaze zákonodárců nikdy 

nemohou pojmout všechny pravděpodobné případy s veškerými možnými okolnosti, 

které vzniknou. 

V této práci zpracovaná oblast trestných činů neposkytnutí pomoci je tak jen tím 

nejvíce pravděpodobným životním scénářem, nikoliv absolutním zpracováním. Podobně 

v práci uvedená obsáhlá judikatura soudu nemusí být pro nový případ neposkytnutí 

pomoci dostačující a můžou vyvstat naprosto nové a doposud neuchopené otázky. 

Tenká hranice mezi tím, kdy dojde nebo nedojde k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu neposkytnutí pomoci je ještě tenčí, než jsem si na začátku své práce 

dokázala představit a trestní odpovědnost pachatele může záviset na nepatrných 

drobnostech. Velmi úzká hranice existující mezi trestnými činy neposkytnutí 

a poruchovými trestnými činy proti životu a zdraví je pro mě nesmírně pozoruhodná. 

Jak málo stačí, aby byl pachatel uznán vinným trestným činem vraždy namísto trestného 

činu neposkytnutí pomoci? Propastný rozdíl mezi trestními sazbami nepodmíněného 

trestu odnětí svobody a přitom na první pohled nepatrný rozdíl mezi obecnou a zvláštní 

povinností konat. 

Díky své práci jsem si ještě více potvrdila, jak jsou nezávislé soudy 

nepostradatelné pro správnou aplikaci práva. Kdo jiný by totiž měl mít právo vymezit, 

kde v konkrétním případě prochází tato tenká hranice mezi takto vzdálenými trestnými 

činy. Soudy musí vzít v potaz veškeré skutkové okolnosti případu včetně titěrných 

detailů, které však můžou mít pro právní posouzení zásadní význam. 

Ucelená soudní judikatura má odůvodněný význam pro jednotnost rozhodování 

a také proto, aby nedocházelo k nedůvodným rozdílům mezi jednotlivými případy. 
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Seznam zkratek 
 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění 

 

 

Judikatura: 

 

R Judikát s tímto označením je uveřejněný v trestní části Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek; číslo judikátu určuje pořadové číslo/ročník 

 

B Judikát s tímto označením je uveřejněny v Bulletinu Nejvyššího soudu České 

republiky, trestní část; číslo určuje číslo sešitu/ročník – pořadové číslo judikátu 
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Abstrakt 
 

Sporné otázky neposkytnutí pomoci v judikatuře českých soudů 

Hlavním tématem diplomové práce jsou trestné činy neposkytnutí pomoci 

a související judikatura soudů. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část 

se zabývá výkladem tří základních skutkových podstat trestných činů neposkytnutí 

pomoci v jejich společných znacích i rozdílů mezi nimi. První kapitola se ve svých 

podkapitolách zabývá problematickými otázkami, které s trestnými činy neposkytnutí 

pomoci souvisejí, konkrétně se jedná o okruh otázek obecné a zvláštní povinnosti konat, 

kdy trestné činy neposkytnutí pomoci stanovují pouze obecnou povinnost konat. Další 

je problematika pokusu pravých omisivních trestných činů a otázky související 

se souběhem trestných činů neposkytnutí pomoci s jinými trestnými činy. První kapitola 

dále vysvětluje nejdůležitější pojem, který má význam pro trestné činy neposkytnutí 

pomoci, a to pojem potřebná pomoc. V první části jsou mimo výše uvedené vysvětleny 

i další pojmy jako nebezpečí pro sebe nebo jiného, povinnost poskytnout pomoc 

z povahy svého zaměstnání, újma na zdraví, řidič dopravního prostředku nebo dopravní 

nehoda. Závěr první části se věnuje legislativním změnám týkajících se trestných činů 

neposkytnutí pomoci v českém (reps. dříve i československém) právu od roku 1950. 

Druhá část práce je věnována soudní judikatuře. Judikáty jsou systematicky 

roztřízený do pěti podkapitol podle nejzásadnější otázky, které se věnovaly, konkrétně 

podkapitolami jsou Obecná a zvláštní povinnost konat, Pokus, Potřebná pomoc, 

Souběh, Řidič dopravního prostředku. Poslední 6. podkapitola druhé části se věnuje 

v právní rovině mediáně známému případu, kdy řidič automobilu srazil chodce, který 

přeletěl přes auto a skrz zadní sklo spadl do zavazadlového prostoru. Řidič auta místo 

odvezení vážně zraněného chlapce do nemocnice jej odvezl na lesní cestu, kde jej 

v nočních hodinách v podzimním měsíci zanechal v bezvědomí ležet. 
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Abstract 
 

Debatable cases of failure to provide assistance in Czech court case law 

The thesis focuses on crimes of failure to provide assistance and related case law 

of Czech courts. The thesis consists of two main parts. 

First part deals with explaining of three basic Acta Reus of crimes of failure 

to provide assistance, their common features and their differences. First chapter and 

its sub-chapters discuss problematic areas related to cases of failure to provide 

assistance. These include: the general and special duty to rescue; attempts of rescue 

in cases of failure to provide assistance; and questions related to committing of other 

crimes concurrently with failure to provide assistance. 

Furthermore, the first chapter explains the most important concept in questions 

of failure to provide assistance which is the concept of ‘duty to rescue’. It goes 

on to explain additional concepts such as ‘endangering oneself or others’, ‘profession-

based duty to rescue’, ‘damage to health’, ‘vehicle driver’ and ‘traffic collision’. 

The first part of thesis is concluded with overview of changes in Czech (and 

Czechoslovakian) legislation since 1950 related to crimes of failure to provide 

assistance. 

Second part is dedicated to court case law, systematically divided by their major 

topic into five chapters. These chapters and the respective issues or concepts discussed 

are: ‘General and special duty to rescue’, ‘attempts to rescue’, ‘necessary assistance’, 

‘concurrent crimes’, and ‘vehicle driver’. 

The sixth chapter examines the legal aspects of infamous case of driver running 

over a pedestrian who fell into the car’s trunk through rear window. The driver, instead 

of attempting first aid or taking the seriously injured person into hospital, then took him 

to a deserted forest road, where he left him unconscious late at night time in autumn. 
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