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Úvodem 

V této diplomové práci jsem se rozhodl ve stručnosti popsat základní problematiku 

přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jak již někteří autoři avizují, v české 

populaci vzrůstá spotřeba návykových látek a taktéž dospívají jedinci, kteří se do takto 

disfunkčního prostředí narodili a vnímají tyto látky jako součást každodenního života. 

Obdobnou součástí každodenního života člověka v 21. století je řízení motorového vozidla, 

ať již z důvodu dopravy za prací nebo jako ryze sociální trend. Současně roste okruh 

činností, při kterých je nutné zachování správného úsudku a včasné reakce. Přes širokou 

škálu takovýchto činností, které probíhají obvykle za zavřenými dveřmi (ať již z důvodu 

odbornosti nebo bezpečnosti) se společnost nejčastěji konfrontuje s řidiči, kteří na ostatní 

účastníky silničního provozu včetně chodců neberou ohled, přestože si jsou vědomi, že 

před jízdou požili alkohol nebo užili jinou návykovou látku.  

Problematice trestných činů v dopravě je obecně věnováno poskrovnu publikací, 

ačkoli z celkové trestní agendy stabilně přesahuje hodnoty 21 procent. Pro představu: 

celkový roční nápad v Hlavním městě Praze činní přibližně 4 000 skutků. Statistiky NSZ 

dokládají četnost tohoto přečinu statistikou vyřízených věcí, která za rok 2013 činí 10 806 

případů, za rok 2014 12 796 případů a za rok 2015 11 453 případů. Přesto definici 

trestného činu v dopravě v zákoně nenalezneme a musíme ji toliko dovodit z ustanovení § 

37 zák. o soudech a soudcích, jenž přiřkl specializaci deliktů v dopravě Obvodnímu soudu 

pro Prahu 2
1
 a současně zní: OS-P2 je příslušný k řízení v trestních věcech proti 

pachatelům trestných činů spáchaných porušením právních předpisů silničního, 

železničního, leteckého a plavebního provozu a provozu podzemní dráhy, včetně trestného 

činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku, v nichž by jinak 

byly příslušné podle zákona o trestním řízení soudním obvodní soudy v hlavním městě 

Praze. Z tohoto ustanovení lze rovněž dovodit nutnou specializaci jak obvodního státního 

zastupitelství pro Prahu 2, tak orgánů činných v trestním řízení.  

Jelikož se jedná o specifickou agendu, při které vznikají zcela jedinečné situace, 

dochází tak ke vzniku specifických kriminalistických stop, jejichž případně nezajištění či 

chybné vyhodnocení by mohlo zmařit vyšetřování samotného skutku. Z výše uvedeného 

důvodu se zřídkakdy policejní orgán či soud obejde bez vypracování znaleckých posudků, 

a to již při naplnění základní skutkové podstaty ustanovení § 274 tr. zákoníku. Potřeby 

                                                 
1
 V současnosti projednává Senát návrh zákona, který by měl specializaci Obvodního soudu pro Prahu 2 

odebrat a přiřknout dopravní agendu v Hlavním městě jednotlivým obvodním soudům. Tento návrh je 

odůvodněn tím, že dopravní agenda je většinou skutkově i právně nekomplikovaná. 
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vypracování znaleckých posudků přibývá při kvalifikaci skutku dle definice ve druhém 

odstavci s ohledem na složitější skutkový děj, ke kterému přistupují další okolnosti, jimiž 

se orgány činné v trestním řízení musí zabývat. 

Z historického hlediska nalezneme v čl. 11 § 5 Constitutio Criminalis Theresiana 

právní úpravu jednání, které lze dnes označit za jednání pod vlivem návykové látky, tehdy 

označované jako „opilství“. Zákonodárce rozlišoval případ, ve kterém pachatel nebyl zcela 

zbaven smyslů, ale dopustil se trestného činu. V zákoně č. 86/1950 Sb. bylo „opilství“ 

upraveno současně v § 186 a v ustanovení § 187, které znělo: „1) Kdo se opije, byť i z 

nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem, nebo kdo osobu, která je v opilosti 

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

svobody až na 6 měsíců. 

2) Stejně bude potrestán, kdo požije alkoholické nápoje za takových okolností, že by mohl 

ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.“ Ustanovení § 187 

bylo tedy konstruováno jako ryze abstraktní ohrožovací delikt. 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. na výše zmíněnou linii ohrožovacího deliktu navázal 

a v § 201 stanovil: „Kdo po té, co požil alkoholického nápoje, vykonává zaměstnání nebo 

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

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

opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem“. Pro naplnění skutkové podstaty 

však nebylo zapotřebí dosáhnout stupně podnapilosti, nýbrž postačilo prosté požití 

alkoholu, respektive zjištění jeho přítomnosti, tzv. analytický princip. Současně se právní 

úprava vztahovala pouze na požití alkoholického nápoje, nikoli jiné návykové látky.  

Tento nedostatek byl odstraněn až novelou č. 175/1990 Sb., která zavedla pojem 

„návykové látky“, což se projevilo v novém znění skutkové podstaty § 201 „ohrožení pod 

vlivem návykové látky“: 

„Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové 

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

nebo způsobit značnou škodu na majetku,  

a) ačkoliv byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody uloženého za takový čin propuštěn,  

b) ačkoliv byl za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou 

letech postižen,  

c) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo  
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d) způsobí-li takovým činem, byť i z nedbalosti, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu 

na cizím majetku nebo jiný závažný následek,  

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 

trestem.“ 

Novelou trestního zákona účinnou od 1.7. 2006 došlo k přistoupení nové formy zavinění 

ve formě nedbalosti. Taktéž došlo k přeformulování ustanovení ve druhém odstavci a 

výraznému zpřísnění trestní sazby. 

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si 

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

život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.  

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákazem činnosti bude 

pachatel potrestán,  

a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu 

trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn,  

b) byl-li za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech 

postižen,  

c) způsobí-li takovým činem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na 

zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,  

d) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek. 
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1 Zvláštní znaky přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 

Současná formulace skutkové podstaty zní: 

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, 

zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo 

způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 

peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.  

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti 

bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému 

ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,  

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo  

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody uloženého za takový čin propuštěn. 

1.1 Objekt a jeho zařazení 

Individuálním objektem trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je zájem 

společnosti na ochraně života, zdraví lidí a majetku před ohrožením plynoucím z výkonu 

určitých činností pod vlivem návykové látky.
2
 Z tohoto důvodu zařadil zákonodárce onu 

skutkovou podstatu do VII. hlavy tr. zákoníku společně s dalšími ohrožovacími delikty. 

Z hlediska intenzity nebezpečí, které je třeba k naplnění znaků příslušného skutku, tj. 

možnost vzniku poruchy, je TČ ohrožení pod vlivem návykové látky konstruován od 

samého počátku jako abstraktně ohrožovací trestný čin. K naplnění příslušné skutkové 

podstaty přitom postačí vyvolání vzdáleného nebezpečí poruchy.
3
 Na rozdíl od trestného 

činu obecného ohrožení v dolózní či culpózní formě, které vyžadují, aby nebezpečí hrozilo 

konkrétně (bezprostředně).
4
 Z hlediska systematiky VII. hlavy tr. zákoníku je TČ ohrožení 

pod vlivem návykové látky ryze subsidiárním k trestným činům obecnému ohrožení. 

                                                 
2
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná. Zvláštní část.5. vydání. Praha: Leges, 2016, s.745 

3
 Ibid, s.747 

4
 Bezprostředním nebezpečím rozuměj takové nebezpečí, pro které je typická jeho živelnost, neovladatelnost 

a bezprostřednost, např.: požár, případně jiné rozpoutání živlů, nebo letecká či železniční nehoda. Ibid, 737s 
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Doplňuje tak ochranu příslušného druhového objektu spolu s dalšími abstraktně – 

ohrožovacími trestnými činy. 

1.2 Objektivní stránka 

Obligatorními znaky objektivní stránky jsou: jednání, následek a příčinná souvislost 

mezi jednáním a následkem. S ohledem na konstrukci přečinu podle § 274 tr. zákoníku 

jako ryze činnostního, formálního trestného činu, který je naplněn již samotným jednáním, 

by se u takového skutku neměla zkoumat ani příčinná souvislost s ohledem na fakt, že ta 

nastává pouze v případě objektivně daného výsledku, a tedy u trestných činů 

výsledečných.
5
 

Postihovaným jednáním je okruh činností, ať už prováděných v rámci zaměstnání 

nebo jinak, při nichž může být za daných okolností ohrožen život nebo zdraví lidí, nebo 

způsobena škoda na cizím majetku. To vše ve stavu vylučujícím způsobilost, zaviněném 

návykovou látkou s patřičnou trestně-relevantní intenzitou a rozsahem spočívajícím 

v ohrožení chráněných zájmů ve značném rozsahu.
6,7,8

  

Pojmem: „zaměstnání nebo jiná činnost,“ se rozumí taková činnost, jejíž bezpečný 

výkon vyžaduje soustředěnou pozornost a schopnost správně jednat a pohotově reagovat 

na různé situace při tom vznikající, přičemž takovéto oslabení senzorických, motorických a 

kognitivních schopností vlivem užití návykové látky vyvolává možnost ohrožení 

chráněných zájmů určitého rozsahu a intenzity, viz. Rt I/66. Jednotlivé druhy činností 

potom nalezneme v bohaté judikatuře soudů. Dalším společným znakem těchto činností je 

skutečnost, že k jejich výkonu je potřeba zvláštního oprávnění, povolení nebo výkon 

takovéto činnosti alespoň upravuje právní předpis. 

„Návykovou látkou“ podle výkladového ustanovení § 130 tr. zákoníku, jsou: alkohol, 

omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Tento 

pojem byl převzat z trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění novely provedené zákonem 

                                                 
5
 ŘÍHA, Jiří. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 

trestního zákona. Bulletin advokacie. 2007, s.32-40 
6
 Sotolář,A.: Draštík,A.:Fremr, R.: Durdík, T.: Růžička, M, a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s.2194 
7
 ŘÍHA, Jiří. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 

trestního zákona. Bulletin advokacie. 2007, s.32-40 
8
 R 13/1967 
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č. 175/1990 Sb. Ustanovení § 130 tr.zákoníku definuje návykové látky podle jejich 

specifických vlastností a pouze demonstrativně vyjmenovává některé z nich, zejména pak 

ty, jejichž užití má zvlášť nepříznivý vliv na chování lidí.
9
 S tímto pojmem se také 

setkáváme v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, který definuje pojem návykové látky výrazně úžeji v ustanovení § 2 písm a) jako: 

„omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o 

seznamu návykových látek“ Lze proto říci, že rozlišuje návykové látky podobně jako 

trestní zákoník, a to s ohledem na jejich účinek.  

Zákon dále stanoví, že omamnými látkami jsou látky, s jejichž užitím je spojeno riziko 

chorobného návyku a vzniku psychických změn; jejich výčet je obsažen v přílohách č. 1 až 

3. nařízení vlády ČR č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek. V případě 

psychotropních látek je hlavním účinkem vliv na psychiku člověka a schopnost ji zásadně 

ovlivnit, seznam těchto látek tvoří přílohy č. 4 až 7. nařízení vlády ČR č. 463/2013 Sb. o 

seznamech návykových látek. Třetím zákonem, ve kterém nalezneme definici návykové 

látky, je zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

jenž nabyl účinnosti 31. 05. 2017 a současně nahradil zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky. Výše uvedený zákon definuje 

návykové látky v § 2 písm. a) jako: „návykovou látkou alkohol, tabák, omamné a 

psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se 

podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.“
10

 Dále v ustanovení § 2 

písm. f) definuje alkoholický nápoj jako: „nápoj obsahující více než 0,5 % objemových 

ethanolu.“ 

Pojem „stav vylučující způsobilost“ není v zákoně nikde definován a byl tak zcela 

ponechán na výkladu soudů. Dáno je to především různým účinkem jednotlivých 

návykových látek a různou povahou činností, na jejichž výkon mohou mít takové látky 

vliv.  Orgány činné v trestním řízení jsou povinny tento stav dokazovat, a to s ohledem na 

veškeré okolnosti konkrétního případu i s ohledem na to, jakou návykovou látkou byl 

pachatel ovlivněn – srov. R 23/2011.  

                                                 
9
 Sotolář,A.: Draštík,A.:Fremr, R.: Durdík, T.: Růžička, M, a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s.815-816 
10

 Oproti zákonu č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky 

tento zákon dále neodkazuje na zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů. 
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Pokud se nepodařilo objektivně stanovit přesnou míru ovlivnění řidiče, zpravidla na 

základě odebraného vzorku krve a moči, anebo provést alespoň orientační vyšetření na 

přítomnost návykové látky, mohou být v takových případech důkazem o míře ovlivnění 

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

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

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

jízdy.
11,12

 

Na přelomu 60-70 let 20. století došlo na základě poznatků lékařské a forenzní vědy 

ke stanovení hladiny alkoholu v krvi v případech řízení motorového vozidla (tzv. 

Widmarkovou zkouškou), a to ve výši 1g/kg tělesné hmotnosti, jejíž dosažení je pokládáno 

za stupeň ovlivnění, který všeobecně vylučuje u průměrného řidiče schopnost bezpečně a 

spolehlivě ovládat motorové vozidlo. Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě těchto 

poznatků stanovisko, kterým se začala řídit i tehdejší soudní praxe s ohledem na stanovení 

trestní odpovědnosti řidiče.
13

 Dále pak závěru o naplnění příslušného znaku nebrání 

okolnost, že u řidiče byla v době řízení naměřena nižší hladina alkoholu v krvi než jedno 

promile, jestliže bylo prokázáno, že jeho schopnosti řídit motorové vozidlo při této hladině 

alkoholu v krvi byly sníženy natolik, jak předpokládá toto ustanovení tr. zákoníku, srovnej 

rozhodnutí: Rt 12/1985, 26/2008 Sb. rozh. tr. 

Hladina alkoholu v krvi řidiče byla stanovena na hodnotu 1 g/kg s ohledem k míře 

tolerance měření Widmarkovy zkoušky, která činí 0,2 g/kg ve prospěch i neprospěch 

vyšetřované osoby. V případě, že by bývala k dispozici přesnější metoda, např. plynová 

chromatografie, vycházelo by se jistě z poznatku tehdejší soudně – lékařské vědy, která 

stanovila hranici, při které není řidič schopen bezpečně ovládat motorové vozidlo, při 

hladině 0,8 g/kg alkoholu v krvi. V současné době stále nejsou měření prováděná pomocí 

dechových analyzátorů považována za dostatečně přesná k určení hladiny alkoholu 

                                                 
11

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2007, sp. zn. 5 Tdo 874/2007 
12

 Obdobně si udělal představu o stavu vylučujícím způsobilost soud v případě Marka Půčka, tzv. „vraha ze 

Smíchova“, který se přihlásil na Policii 17 hodin po nehodě, resp. po vystřízlivění. Navzdory tvrzením 

obviněného, který se hájil tím, že před jízdou nic nepil a že příčinou dopravní nehody s fatálním následkem 

byl jeho pes, který mu během jízdy skočil do klína, soud si vytvořil názor k míře ovlivnění z výpovědi 

příslušníků PMJ, kteří přibližně čtvrt hodiny před nehodou kontrolovali obviněného v ulici Plzeňská 

z důvodu dobývání se do vstupních dveří domu, ve kterém nebydlel. Příslušníci PMJ uvedli, že obviněný 

vykazoval silné ovlivnění alkoholem, a proto ho doprovodili na zastávku tramvaje, kterou se svezl ke svému 

vozu. Dalším důkazem byl několikahodinový kamerový záznam z restauračního zařízení, ve kterém se 

obviněný věnoval takřka 12 hodin konzumaci alkoholu (jiné OPL se nepodařilo prokázat). 
13

 RŮŽIČKA, M.: Trestná činnost v dopravě – se zaměřením na omamné a psychotropní látky, 24-25.8.2016 

Kroměříž, Justiční akademie. 
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v krvi
14

. Nicméně tvrzení o možné nepřesnosti měření alkoholu v krvi pomocí dechových 

analyzátorů jsou konfrontována s poznatky zahraniční praxe,
15

 vyjma praxe Evropských 

států, které taktéž nepovažují tuto metodu za dostatečně průkaznou
16

.  Na základě rozsáhlé 

studie policejního oddělení ve Spolkové republice Hesensko je primárním faktorem 

ovlivňujícím přesnost metody měření alkoholu v krvi doba mezi požitím alkoholu a 

samotným testem, a to více, než samotná metoda testování koncentrace alkoholu v krvi
17

. 

Vzhledem k výše zjištěným faktům v uvedené publikaci se tedy metoda testu alkoholu 

v krvi pomocí dechových analyzátorů jeví jako nejvíce vhodná a dosahující dostatečné 

přesnosti i v porovnání s metodou stanovení alkoholu v krvi pomocí plynové 

chromatografie. 

Hranice 1 g/kg alkoholu v krvi u řidičů motorových vozidel se jedná o absolutní 

nezpůsobilost k řízení, kdežto při nižších koncentracích se jedná o nezpůsobilost relativní. 

V případě překročení hranice jednoho g\kg alkoholu v krvi se aplikuje nevyvratitelná 

právní domněnka, že se řidič nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení 

motorového vozidla.  

Stupeň ovlivnění organismu alkoholem je dán mírou postižení psychických, 

senzorických a motorických funkcí. Podle hloubi postižení těchto funkcí se rozlišuje 

několik stupňů ovlivnění alkoholem:
18

 

Podnapilost (0,51 – 1,00 g/kg) je nejmírnějším stupněm ovlivnění alkoholem. Jde jen 

o mírné postižení duševních, smyslových a jemných pohybových funkcí. Poruchy jsou 

zjistitelné většinou jen speciálními testy. Laik pozná takový stav jen někdy z poněkud 

změněného chování za podmínky, že ovlivněného dobře zná. 

Lehký stupeň opilosti (1,01 – 1,50 g/kg) se projevuje již lehkým postižením 

psychických, smyslových i motorických funkcí; zvláště nápadná je porucha psychiky. 

Projevuje se rovněž mnohomluvnost, touha po sebeuplatnění, oslabení etických norem a 

                                                 
14

 Karel Lehmert. "Věrohodnost výsledků testů na omamné a psychotropní látky." Drugs Forensics Bull 2 

(2016): 48-57 
15

 V členských státech EU je i nadále BrAC (breath alcohol concentration) považováno jako orientační 

zkouška. 
16

 Jones, A. W. "Evidential breath alcohol analysis and the venous blood-to-breath ratio." Forensic science 

international 262 (2016): e37-e39 
17

 Roiu, Immanuel, et al. "A comparison of breath-and blood-alcohol test results from real-life policing 

situations: A one-year study of data from the Central Hessian Police District in Germany." Forensic science 

international 232.1 (2013): 125-130 
18

 Kvapilová, H. Soudní lékařství pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., s. 

109 – 111 
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morálních zábran, chvástavost, někdy i zvýšená agresivita, a to i ve sféře sexuální. 

Postižení smyslových orgánů je vyjádřeno zhoršením sluchu a z toho plynoucí hlasitější 

mluvou, postižením zraku především poruchou prostorového vidění a zhoršením jeho 

adaptace na světlo a tmu. Výrazem poruchy motorických funkcí je např. i rozlití nápoje, 

shození příboru a někdy i neobvyklý způsob chůze. Vždy je také porušena funkce ústrojí 

rovnováhy. 

Se stoupající hladinou alkoholu v krvi dochází ke zvyšování rizika nehody; při hladině 

alkoholu v krvi 0,6 g/kg je riziko nehody dvojnásobné a při hladině 1,5 g/kg dokonce 25x 

vyšší, než u zcela střízlivých osob. Objektivně již malé dávky alkoholu vedou ke snížení 

psychických funkcí a funkcí prakticky všech smyslových orgánů.
19

 

Pro pochopení toxikologie alkoholu je nutno začít popisem jeho vstupů do organismu 

– touto problematikou se zabývá toxikokinetika. První fází je jeho absorpce různými 

cestami, tou nejčastější je v současnosti stále zažívací trakt. Přibližně 80% 

zkonzumovaného alkoholu se vstřebá ve dvanáctníku a  horním úseku tenkého střeva; 

v žaludku dochází pouze k zanedbatelnému vstřebání alkoholu.   

Základními faktory rychlosti resorpce alkoholu do krevního oběhu jsou: fyzický a 

psychický stav konzumenta, teplota nápoje, sycení nápoje oxidem uhličitým a složení 

potravy v žaludku. Koncentrace alkoholu v krvi významně roste s jeho přechodem do 

tenkého střeva, a naopak se významně snižuje v okamžiku, kdy rychlost eliminace 

alkoholu převýší rychlost resorpce. Maximální koncentrace alkoholu v krvi je dána 

především rychlostí resorpce a eliminace, pohlavím, věkem a požitím jídla v průběhu 

konzumace alkoholu, stejně tak jako množstvím požitého alkoholu
20

.  

Primární účinek alkoholu spočívá v jeho vazbě na GABA receptor, který působí v těle 

jako tlumivý neurotransmiter. Tím dochází k ovlivnění centrální nervové soustavy a 

snížení kognitivních funkcí. K eliminaci alkoholu dochází za pomoci enzymu alkohol 

dehydrogenázy (ADH), pokles jeho hladiny v krvi se pak řídí kinetikou nultého řádu. 

Obecně platí, že enzym ADH dokáže eliminovat alkohol z krve průměrně rychlostí 18-19 

                                                 
19

 Štefan, J., Mach, J. Soudně lékařská a medicinsko-právní problematika v praxi. Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 172 
20

 Adamovsky, O. (2016). REPORT: The toxicology and elimination processes of alcohol (Toxikologie 

alkoholu a možnosti ovlivnění jeho odbourávání). Unpublished, DOI:10.13140/rg.2.1.3829.1608 
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mg/100 mL/h.
21

  Z forenzního hlediska je zapotřebí počítat se značnou variabilitou výskytů 

jednotlivých typů enzymů ADH (5 základních typů), což má za následek různou délku a 

rozdílnou rychlost eliminace alkoholu v krvi
22

.  

1.3 Subjekt 

Z hlediska členění okruhu subjektů, které se mohou dopustit trestného činu ohrožení 

pod vlivem návykové látky, spadá tento skutek do kategorie tzv. vlastnoručních činů.
23,24

 

Zákon přitom nevyžaduje, aby měl subjekt rysy konkrétního
25

 či speciálního subjektu ve 

smyslu § 114 tr. zákoníku. Pachatelem může být kterákoli trestně odpovědná fyzická osoba 

ve smyslu § 22 tr. zákoníku, bez ohledu na to, zda má k posuzované činnosti příslušné 

oprávnění, pověření či zvláštní povolení (např. osoba, která nevlastní řidičské oprávnění, 

usedne za volant ve stavu vylučujícím bezpečné ovládání motorového vozidla a rozjede se 

s ním).
26

 

1.4 Subjektivní stránka 

Z hlediska formy zavinění požaduje subjektivní stránka tohoto trestného činu výlučně 

úmysl ve smyslu § 15 tr. Zákoníku, a to jak v přímé, tak eventuální formě.
27

 Zavinění je 

pak předpokladem pro vyvození subjektivní trestní odpovědnosti za spáchaný trestný čin. 

Tomu odpovídá princip odpovědnosti za zavinění, obsažený v § 13 odst.2 tr. zákoníku.
28

  

Složky tvořící pojem zavinění jsou složka vědění a složka vůle. Volní složka vyžaduje, 

aby se pachatel rozhodl vyvolat svým jednáním rozhodné skutečnosti a měl tedy k těmto 

                                                 
21

 Jones, Alan Wayne. "Evidence-based survey of the elimination rates of ethanol from blood with 

applications in forensic casework." Forensic science international 200.1 (2010): 1-20 
22

 Li, Ting‐ Kai, et al. "Genetic and environmental influences on alcohol metabolism in humans." 

Alcoholism: Clinical and Experimental Research 25.1 (2001): 136-144 a Jones, A. W. "Interindividual 

variations in the disposition and metabolism of ethanol in healthy men." Alcohol 1.5 (1984): 385-391 
23

 Teoretické členění: i) obecné, ii) zvláštní, iii) vlastnoruční 
24

 Jelínek, J. uvádí: vlastnoruční činy jsou takové, které pachatel musí spáchat vlastním tělem, respektive 

alespoň osobně (např. soulož mezi příbuznými), s.152 
25

 Říha, J.: uvádí, že v případě konkrétního subjektu by „snad“ bylo možno hovořit u osob, které vykonávají 

určité „zaměstnání“, avšak rozhodujícím je výkon činnosti, při níž může dojít k ohrožení chráněného objektu 

TP. S ohledem na dobu a společenskou situaci, ve které vznikla SPTČ, byla většina činností vykovávána 

v pracovním poměru. Z hlediska členění subjektů lze proto hovořit o konkrétním subjektu pouze v případech 

tzv. kvalifikačních okolností. 
26

 ŘÍHA, Jiří. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 

trestního zákona. Bulletin advokacie. 2007, s.32-40. shodně Sotolář, A.: Draštík, A.:Fremr, R.: Durdík, T.: 

Růžička, M, a kol.  
27

 Sotolář,A.: Draštík,A.:Fremr, R.: Durdík, T.: Růžička, M, a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s.2201 
28

 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7 vyd. Praha: Wolter Kluwer, a.s., 2014, s. 179 
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skutečnostem kladný vztah spočívající v chtění, ale i srozumění.
29

 Vědomostní složka 

přitom zahrnuje „vnímání“ předmětů a jevů pomocí smyslových orgánů, a „představu“ 

těchto předmětů a jevů, přičemž postačuje, aby tyto skutečnosti či jevy vnímal dříve nebo 

k nim došel svým úsudkem na základě zkušeností a znalostí. Podmínkou trestní 

odpovědnosti přitom je, aby si pachatel toto vše uvědomoval v době spáchání skutku.
30

 

Po subjektivní stránce musí úmysl pachatele zahrnovat všechny znaky objektivní 

stránky, konkrétně tedy: výkon zaměstnání nebo takové činnosti, při které může dojít 

k ohrožení života a zdraví lidí nebo způsobení škody velkého rozsahu na cizím majetku za 

současného přivození si stavu vylučujícího způsobilost, kterou si přivodil užitím alkoholu 

nebo jiné návykové látky. Není však rozhodné, zda pachatel v době konzumace alkoholu 

nebo aplikace jiné návykové látky věděl, že bude vykonávat činnost dané povahy.
31

 

Zavinění se rovněž nevztahuje k samotnému obsahu alkoholu v krvi; pachatel nemusí 

přesně znát hladinu alkoholu v krvi, popř. zda již dosáhl určité hranice alkoholu v krvi.
32

   

Významným kritériem pro posouzení stupně nebezpečnosti skutku je míra zavinění 

řidiče, v aplikační praxi ovšem nastává problém v situacích, kdy se hladina alkoholu v krvi 

pohybuje těsně u hranice 1 g/kg a řidič tvrdí, že před jízdou nepil a že se jedná o „zbytkový 

alkohol“ z předchozího večera. Současná úprava nepřipouští na rozdíl od novely zák. č. 

411/2005 Sb. nedbalostí formu zavinění, proto je zapotřebí zkoumat, nakolik silné bylo 

alkoholové opojení v době, kdy ke konzumaci alkoholu došlo, a zda si pak v důsledku 

takového opojení mohl pachatel dojít k úsudku, že bude nutné střízlivět delší dobu, než 

usedne za volant, respektive dovozuje se, že pachatel, který měl v krvi dostatečně vysokou 

hladinu návykové látky, případně známky jejího působení se výrazně odrážely ve způsobu 

jízdy motorového vozidla v silničním provozu a nebo v chování pachatele během policejní 

kontroly si nemohl nebýt dostatečně srozuměn s tím, že je látkou natolik ovlivněn, že jeho 

schopnosti pro bezpečné ovládání vozidla jsou toliko vyloučeny. 

Vzhledem k tomu, že činnost sama o sobě je vždy úmyslná, bude se určovat forma 

zavinění podle subjektivního stavu pachatele k jeho nezpůsobilosti. Určující bude složka 

vědomostní; v případě, že pachatel věděl, že je ve stavu nezpůsobilém, a přesto usedne za 

                                                 
29

 Idib, s181. 
30

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 224 
31

 Sotolář,A.: Draštík, A.:Fremr, R.: Durdík, T.: Růžička, M, a kol. Trestní zákoník. Komentář. II. Díl. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 2201 
32

 ŘÍHA, J.: Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 

trestního zákona. Bulletin advokacie. 2007, s. 32-40 
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volant nebo vykonává obdobnou činnost, bude se jednat vždy o úmysl přímý. Při vědomí 

jistoty, že bude naplněna skutková podstata trestného činu, nemůže pachatel nechtít. 

Druhou možností je, že pachatel si je vědom, kterak by mohl být ve stavu 

nezpůsobilém, jedná se tak o vědomí možnosti ke vztahu nezpůsobilosti. Zde přichází 

v úvahu úmysl přímý, úmysl nepřímý ale i nedbalost vědomá, a to v závislosti na volní 

složce. Pachatel buď věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení 

zájmu chráněného tr. zákoníkem a současně pro takové porušení nebo ohrožení chráněného 

zájmu byl s tím srozuměn.
33

 Naopak, chybí-li volní složka v případě, že pachatel sice 

věděl, že by mohl být ve stavu nezpůsobilém, avšak bez přiměřených důvodů spoléhal na 

to, že tomu tak není, zpravidla se již necítil delší dobu ovlivněn, může se jednat o 

nedbalost vědomou. Nedbalostní formu zavinění je možné zcela vyloučit například proto, 

že si pachatel provede alkotest kalibrovaným přístrojem zjišťujícím hladinu alkoholu 

v krvi, v takovém případě se bude jednat o nevědomou nedbalost a případ soud posoudí 

jako jiný skutek podle § 222 tr. řádu.
34

 

V případech jiných návykových látek, zejména pak často zneužívaných cannabinoidů, 

může nastat problém z hlediska požadované formy úmyslného zavinění. Pachatel sice užije 

úmyslně návykovou látku, posléze se cítí dostatečně ovlivněn, avšak vrchol tohoto 

ovlivnění odezní řádově v desítkách minut. Subjektivně je schopen vnímat efekt drogy 

v rozmezí šesti až dvanácti hodin,
35

 avšak hladina psychoaktivních metabolitů delta-9-

tetrahydrocannabinolu, která je rozhodná pro dovození trestní odpovědnosti pachatele, se 

může vyskytovat v krvi takové osoby až několik dnů po aplikaci návykové látky. Mám za 

to, že pokud by soud uznal vinným pachatele, který již nebyl v době spáchání skutku 

schopen subjektivně rozpoznat na sobě účinek drogy, mohlo by dojít k tzv. objektivizaci 

zavinění.
36

 

 

 

                                                 
33

 ŘÍHA, Jiří. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 

trestního zákona. Bulletin advokacie. 2007, s. 32-40 
34

 Porovnej článek: Domácí testery na alkohol lžou. MF DNES , 10.04.2017 
35

 Characterization of the absorption phase of marijuana smoking. Huestis MA, Sampson AH, Holicky BJ, 

Henningfield JE, Cone EJ. Clin Pharmacol Ther. 1992 Jul;52(1), s. 31-41 
36

 MUSIL, Jan. Přestává v českém trestním právu platit princip odpovědnosti za zavinění. Trestněprávní 

revue. 2014 (11-12), s.251 
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2 Protiprávnost  

Základem trestní odpovědnosti podle současné právní úpravy je spáchání trestného 

činu ve smyslu § 13 odst. 1 tr. zákoníku, který stanoví: „Trestným činem je protiprávní čin, 

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

Trestním „zákonem“
37

 se rozumí podle § 110 tr. zákoníku trestní zákoník a dle povahy 

věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob. Definice trestného činu obsahuje dva znaky, bez jejichž kumulativního naplnění by 

nebylo možné hovořit o trestném činu; jsou jimi: „protiprávnost“ a „znaky uvedené 

v trestním zákoně“. Pojmu protiprávnost přisuzujeme dva významy: formální a materiální. 

Ve smyslu formálním chápeme pod tímto termínem „rozpor s obecně závaznými právními 

normami,“ a tedy rozpor s právním řádem jako celkem,
38

 vyjádřený v jednotlivých 

právních normách, jakými jsou zákon o silničním provozu, přestupkový zákon, a v dalších 

pramenech soukromého nebo veřejného práva. Naproti tomu v případě materiální 

protiprávnosti je záměrem primárně předcházet či následně reparovat společensky škodlivé 

jednání, které je formálně označeno jako zakázané nebo dokonce trestné. 

Druhým znakem trestného činu, který musí být současně naplněn spolu 

s protiprávností, jsou „znaky uvedené v zákoně“. Těmi se rozumí formální znaky trestného 

činu. Dikce § 13 tr. zákoníku je považována za tzv. formální pojetí trestného činu a jako 

taková společně s § 12 tr. zákoníku vychází ze zásady „nullum crimen sine lege, nulla 

poena sine lege“ a „nulum crimen sine lege certa.“
39

 

Protiprávnost u přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky u řidičů dopravních 

vozidel vyplývá z dikce § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích (dále jen „ZPPK“), který zakazuje řidiči užít návykovou látku, a 

stanovuje tak absolutní zákaz užívání návykových látek v průběhu jízdy.
40

 Dále § 5 odst. 2 

písm. b) téhož zákona zakazuje řidiči řídit v takové době po požití návykových látek, ve 

které by mohl být stále pod jejich vlivem,
41

 pokud množství takovéto látky v krevním 

                                                 
37

 prof. Jelínek uvádí: termín „zákon“ má v definici trestného činu znamenat jakýkoli trestní zákon, který 

v budoucnu bude přijat. s.130  
38

 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. II. 

Základy trestní odpovědnosti. Praha: Nakladatelství Novatrix, s. r. o., 2009, s. 62 až 63 
39

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání trestního zákoníku č. 410 z roku 2008 s.198 
40

 § 5 odst. 2 písm. a) ZPPK stanoví: „Řidič nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol 

(dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy.“ 
41

§ 5 odst. 2 písm. b) ZPPK zakazuje: „řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického 

nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné 
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vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním 

předpisem
42

. Současně § 125c odst. 1 písm. b) a c) ZPPK, označuje tato jednání za 

přestupky. S přijetím zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami došlo k 

„materiální implementaci“ striktního zákazu užívání návykových látek při takové činnosti, 

na jejímž základě by mohlo dojít k ohrožení hodnot – zdraví, života či majetku.
43

 

Výše uvedené lze názorně demonstrovat na základě usnesení Nejvyššího soudu, ze dne 

30. 09. 2015, sp.zn. 3 Tdo 1005/2015. V usnesení rozhodl NS o dovolání 

podanémNejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného M. Kofroně, který 

uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. řádu. Z dovolání přímo 

vyplývá  následující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu: „zaměstnáním nebo jinou 

činností se v případě znaků skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 

podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku se rozumí takové zaměstnání nebo činnost, jejíž 

bezpečný výkon vyžaduje soustředěnou pozornost a schopnost správně vnímat a pohotově 

reagovat na vznikající situaci, přičemž i menší oslabení těchto schopností vlivem návykové 

látky vyvolá možnost ohrožení právem chráněných zájmů.“ V předmětné věci obviněný 

řídil plavidlo, které je velikostí, výkonem a dalšími rozhodnými parametry srovnatelné 

s jakýmkoli osobním motorovým vozidlem. Obiter dictum daného rozhodnutí dále rozvádí 

teze (současně s odkazem na závěry odvolacího soudu), kdy stav obviněného, za situace 

následující po požití 6 až 8 dvanáctistupňových piv, se stav obviněného pohyboval kolem 

hranice vylučující bezpečné ovládání motorové lodě. Na základě těchto důvodů se proto 

Nejvyšší soud nemůže ztotožnit s názorem obhajoby a některých vyslechnutých znalců, 

kteří nekriticky zhodnotili, že by pro vůdce plavidla neměl platit „striktní zákaz“ vedení 

plavidla ve stavu ovlivnění alkoholem, zvláště v případě motorového člunu obsazeného 

pěti lidmi a zároveň s výkonem motoru ve stovkách koňských sil. Takový „striktní“ zákaz 

vyplýval pro vůdce plavidla z § 16 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb. (v současnosti striktní 

zákaz vyplývá z dikce § 19 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

                                                                                                                                                    
návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě jiných 

návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se řidič považuje za ovlivněného takovou 

návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené 

prováděcím právním předpisem.“ 
42

 Vládní nařízení č. 41/2014 Sb. 
43

§ 16 (1): osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob 

nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této 

činnosti nebo před jejím vykonáváním. 
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návykových látek
44

, s účinností od 31.05.2017, který nahradil zákon č 379/2005 Sb.), ve 

spojení s § 43 odst. 3 písm. b) zákona č.  114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění 

účinném do 31. 12. 2014. „Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla se dopustí přestupku 

tím, že: c) v rozporu se zákonem upravujícím opatření k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami vede plavidlo nebo vykonává 

činnost spojenou s plavbou ve stavu, ve kterém je jeho schopnost k vedení nebo k 

vykonávání uvedené činnosti ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.“ 

V případě přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se setkáváme s případy, kdy 

řidiči uplatňují tvrzení, že jednali v krajní nouzi ve smyslu § 28 tr. zákoníku
45

, jakožto 

okolnosti vylučující protiprávnost i společenskou škodlivost – srov. R 10/2010. Účelem 

krajní nouze je umožnit fyzickým a právnickým osobám aktivně přistupovat k ochraně 

právem (resp. tr. zákoníkem) chráněných zájmů vlastních i cizích a zájmů společnosti, a to 

za situace hrozící poruchou, která nemůže být odvrácena jinak, než poruchou jiného 

takového zájmu.
46

  

Abychom mohli mluvit o krajní nouzi, musí být kumulativně splněny následující 

objektivní podmínky: za a) odvracení nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tr. 

zákoníkem, za b) existence nebezpečí, které hrozí, a jež současně nelze za dané situace 

odvrátit jinak (tzv. požadavek subsidiarity) a konečně za c) způsobení následku, který 

nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější, než ten, který hrozil (tzv. 

požadavek proporcionality). 

Tvrzení pachatelů se obvykle zakládá na úmyslu odvézt zraněnou osobu (nejčastěji 

osobu blízkou) jako spolucestujícího k lékaři (na pohotovost či do nemocnice).  V těchto 

případech není obvykle splněn znak subsidiarity, prof. Šámal k tomu dále uvádí: řidič 

v podnapilém stavu nemůže na základě krajní nouze odvézt poškozeného k lékaři, jestliže je 

tak ochoten učinit jiný nepodnapilý řidič.
47

 Současně JUDr. Říha poznamenává, že 

                                                 
44

 § 19: osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo 

poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné 

návykové látky7), nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti 

nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky. 
45

 § 28 tr. zákoníku (1): Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za 

daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 
46

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1až 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck 2012, s. 390 
47

 Ibid, s.393 
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v daných případech obvykle nebude naplněn znak subsidiarity, jelikož bylo možné přivolat 

rychlou záchrannou službu, a to s ohledem na krátký časový dosah.
48

 O takové situaci pak 

mluvíme jako o vybočení z mezí krajní nouze (excesu), jelikož zde byly splněny jen 

některé její podmínky. Typicky se jedná o případy zahrnující zraněné osoby, jejichž 

poranění by vyžadovalo lékařské ošetření, ale nebyly zde dány veškeré podmínky krajní 

nouze ve smyslu § 28 tr. zákoníku.
49

 

  

                                                 
48

 Srovnej příklad č. 23 Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7 vyd. Praha: Wolter Kluwer, a.s., 2014, 

s. 211 
49

 Ibid, s.395 
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3 Kvalifikační okolnosti 

Kvalifikačními okolnostmi rozumíme okolnosti uvedené pod písmeny a) až c) druhého 

odstavce § 274. tr. zákoníku. Z trestněprávního hlediska se vyznačují vyšší společenskou 

škodlivostí a zákon umožňuje v případě jejich naplnění uložení trestu v rozmezí šesti 

měsíců až tří let. Tyto okolnosti lze naplnit alternativně a z hlediska zavinění postačí 

nedbalost ve smyslu § 16 a § 17 tr. zákoníku. 

Z praktického hlediska zákonodárce rozdělil kvalifikační okolnosti do tří skupin, které 

jsou popsané v jednotlivých písmenech druhého odstavce, dikce § 274 odst. 2  

písm a) zní: „způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, 

jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,“ 

Havárií se zejména rozumí zničení nebo poškození většího technického celku např. 

chemického či jiného technického provozu, k jehož znovu zprovoznění je zapotřebí 

opravy, výměny jeho součástí nebo generální opravu některých jeho celků, případně 

takové jeho poškození, pro něž je nutno provést střední nebo generální opravu techniky 

nebo techniku zrušit (havárie části tepelné nebo jaderné elektrárny, vodního zdymadla, 

apod.) Rovněž přichází v úvahu havárie složitějšího přístroje (rentgenu, magnetické 

resonance nebo jiného přístrojové techniky užívané zejména ve zdravotnických zařízeních. 

Důsledkem takové havárie bude poškození majetku, avšak může dojít i k ohrožení života 

nebo zdraví jedné nebo více osob.
50

 

Dopravní nehodou se rozumí určitá událost v dopravě, havárie nebo srážka, při které 

dojde ke škodě na majetku nebo ke zranění či usmrcení lidí v přímé souvislosti s provozem 

dopravního prostředku- srov. § 47 odst.1 ZPPK, § 31 a 32 zák. o vnitrozemské plavbě). 

V případě výše škody, která je znakem  základní skutkové podstaty citovaného přečinu, je 

třeba s ohledem na zásadu proporcionality trvat na tom, že ve smyslu ustanovení § 138 

odst. 1 tr. zákoníku musí dosahovat částky alespoň 5 000 Kč- srov. 4 Tdo 1105/2014. 

Jinou nehodou se rozumí obdobná událost, která nastane v souvislosti s provozem 

určitého zařízení při jeho technickém nebo i jiném využití (např. při chybném nakládání 

                                                 
50

 Pojem havárie je značně široký a jednotlivé předpisy tento pojem vykládají různě. Srov. pojem „zvláštní 

havárie“ podle § 2 písm. g) zákona č. 265/2015, o prevenci závažných havárií. 
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s nebezpečným materiálem, při kterém nedojde ke škodě na technickém zařízení, avšak 

dojde k usmrcení či zranění osoby nebo škodě na majetku. 

Ublížením na zdraví se dle výkladového ustanovení § 122 tr. zákoníku rozumí: stav 

záležící v poruše zdraví nebo jiného onemocnění, který porušením normálních tělesných 

nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života 

poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření. Judikaturní praxe vymezila, jako jedno 

z kritérií pro posouzení ublížení na zdraví nebo jiného onemocnění znesnadňující obvyklý 

způsob života poškozeného, dobu alespoň sedmi dnů- srov. R 2/1966. V případě intenzivní 

poruchy zdraví nebo jiného onemocnění postačí doba kratší- srov. R 16/1986. 

Větší škodou se rozumí újma (snížení hodnoty), která se projevuje v majetkové sféře 

poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi- srov. R 55/1971. Podle výkladového 

ustanovení pro určení výše škody § 138 odst. 1 tr. zákoníku,  je jím škoda na cizím majetku 

ve výši nejméně 50.000 Kč. Je nerozhodné, zda pachatel nakládal s cizí věci (např. 

automobilem) oprávněně z důvodu, že mu byla věc svěřena- srov. R 21/1993. Při stanovení 

výše škody vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a místě 

obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených 

nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav podle § 

137 tr. zákoníku- srov. R 32/1994. 

Jiným závažným následkem je následek odlišný od výše uvedených následků, zejména 

jím bude způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti člověka (blíže kapitola: konkurence) 

nebo způsobení vážné poruchy v hospodářském provozu nebo hospodářské činnosti 

podniku nebo organizace nebo poškození dobrého jména obchodní firmy.
51

 

Druhou skupinu kvalifikačních okolností nalezneme pod písm. b), jež současně zní: 

„spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv 

návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek,“ 

Tato zvlášť přitěžující okolnost dopadá na činnosti a zaměstnání, při nichž je riziko 

vzniku ohrožení života a zdraví lidí nebo způsobení škody na majetku obzvlášť vysoké, 

proto jejich výkon vyžaduje nezbytné soustředění, vysokou míru pozornosti a včasné 

reakce s ohledem na nastalé situace. Konkrétně je pod písm. b) druhého odstavce § 274 tr. 

zákoníku uveden pouze případ řízení hromadného dopravního prostředku (autobusu, vlaku, 

                                                 
51

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2012, s. 2794-5 
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letadla, tramvaje, osobní lodi, trajektu apod.). Vliv návykové látky může být obzvláště 

nebezpečný v případech, kdy se některé osoby podílejí výrazným způsobem na provozu 

dopravního prostředku (výhybkáři na železnici, přednostové stanic, letečtí dispečeři) nebo 

osoby, které se podílejí na obsluze rizikových technologických procesů 

(chemickotechnologické pracoviště, výzkumná zařízení, jaderné elektrárny). 

Dikce poslední, tedy třetí skupiny kvalifikačních okolností obsažená  pod písm. c) zní: 

„byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody uloženého za takový čin propuštěn“. 

Pojmem byl za takový čin odsouzen má zákonodárce na mysli zvláštní případ 

recidivy pachatele, na kterého se v době rozhodování o vině nehledí jako na 

neodsouzeného (například podle § 69 odst.2, § 70 odst. 4 tr. zákoníku). Odsouzením se 

rozumí odsouzení pravomocné, jehož okamžik nabytí právní moci v posledních dvou 

letech zakládá tzv. zpětnost. Ta je dána odsouzením za obdobný trestný čin nebo 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po odpykání trestu, při podmínečném 

propuštění, při udělení amnestie nebo milosti presidentem republiky a taktéž při upuštění 

od výkonu trestu odnětí svobody.
52

V případě existence odsouzení, které zakládá onu 

zpětnost, se nesmí v době rozhodování o novém skutku hledět na pachatele jako by 

odsouzen nebyl. Takovým činem se rozumí především skutek podle § 274 tr. zákoníku, 

avšak nikoliv pouze ten v případě, že k posouzení skutku podle příslušné skutkové 

podstaty nedošlo z důvodu uplatnění zásady lex primaria derogat legi subsidiare, typicky 

došlo k naplnění § 273 tr. zákoníku- srov. R 62/1967. 
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4 Účastenství 

Účastenstvím se rozumí kvalifikovaná forma trestné součinnosti
53

 dvou a více osob, 

které se úmyslně podílí svou účastí na konkrétním trestném činu, směřujíce proti témuž 

zájmu chráněného trestním zákonem (konkrétnímu objektu trestného činu) a rovněž 

sledujíce stejný následek. Z hlediska typové společenské škodlivosti se účastenství blíží 

v některých svých formách samotnému spolupachatelství či dokonce pachatelství, a proto 

jsou tyto formy výslovně prohlášeny za obecnou formu trestného činu v § 111 tr. zákoníku. 

Koncepce odpovědnosti za účast na cizím trestném činu je vyjádřena zásadou akcesority 

účastenství podle § 24 tr. zákoníku, která je odvislá od kvantitativní roviny, spočívající 

v tom, že pachatel trestný čin dokonal nebo se o něj alespoň pokusil ve smyslu § 20 anebo 

§ 21 tr. zákoníku.  

V českém trestním právu rozlišujeme dualistický a monistický systém účastenství 

pachatele. Z hlediska dělení dle způsobu zavinění dochází v případě úmyslných trestných 

činů k uplatňování systému dualistického s restriktivním pojetím pachatele. Tím je osoba, 

která naplnila všechny znaky skutkové podstaty trestného činu a ustanovení o účastenství v 

§ 24 tr. zákoníku pouze rozšiřuje dopad příslušné skutkové podstaty.
54

 V případě 

nedbalostních trestných činů dochází k aplikaci sytému monistického s extenzivním 

pojetím pachatele. Tím je osoba, která se jakkoli podílela na trestním následku. Jednání 

takovéto osoby by bylo možné spíše hodnotit jako pomocné či návodné k jednání osoby, 

která svým jednáním bezprostředně naplnila všechny znaky příslušné skutkové podstaty.
55

 

Nejběžnější formou trestné součinnosti je pomoc – tou se rozumí každá kauzální 

podpora při páchání trestného činu, jenž směřuje k individuálně určenému pachateli 

s cílem usnadnit nebo umožnit spáchání určitého trestného činu. Formy pomoci 

rozlišujeme na fyzickou a psychickou, intelektuální. V případě odlišení pomoci od 

spolupachatelství bude záležet na tom, zda pomocník již nezačal naplňovat jednání 

popsané v příslušné skutkové podstatě. 
56

 

U základní skutkové podstaty § 274 odst. 1 tr. zákoníku nečiní formy trestné 

součinnosti problém. Příkladem bude situace, kdy pomocník roztlačuje motocykl, jehož 

                                                 
53

 Pojem „trestné součinnosti“ český trestní zákoník nezná, srov. výklad prof. Jelínka s. 303 
54

 ROXIN, Claus. Strafrecht: allgemeiner Teil. München: Beck, 2003, s. 6 
55

 ŘÍHA, Jiří. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 

trestního zákona. Bulletin advokacie, roč. č. 3., (2007) s. 32-40 
56

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná. Zvláštní část.5. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 327an 



24 

 

řidič je pod vlivem alkoholu – srovnej R 20/1987. Pomocníkem ve smyslu § 24 odst. 1 

písm. c) tr. zákoníku bude i osoba, která poskytne řidiči alkoholický nápoj, ačkoli ví, že 

pod vlivem v něm poskytnutého alkoholu usedne za volant. O psychickou pomoc ve formě 

utvrzování se bude jednat v případě, že spolujezdec přijme nabídku opilého řidiče a určí při 

tom trasu jízdy.
57

 

Ustanovení § 274 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku je spíše nedbalostním výsledečným 

trestným činem, pakliže byl následek ve formě újmy na zdraví anebo větší škody na cizím 

majetku způsoben z nedbalosti. Jak uvádí Říha: „problém spočívá v tom, že jednání ve 

formě zaviněného přivedení se do stavu vylučujícím způsobilost musí být úmyslné, ale 

následek v podobě poruchy zdraví, života či majetku je nedbalostní.“ Souhlasím s názorem 

dr. Říhy v tom, že trestně odpovědný za nedbalostní následek může být pouze hlavní 

pachatel. Pokud bychom aplikovali extenzivní pojetí pachatele vycházející z teorie 

conditio sine qua non, došli bychom k absurdním závěrům ve formě trestního postihu osob, 

které se bezprostředně nepodílely na jednání a nemohly tak zabránit škodlivému následku, 

někdy označovanému jako tzv. odpovědnost za náhodu. 

U kvalifikačních okolností § 274 odst 2. tr. zákoníku uvedených pod písmeny b) a c), 

tedy okolností tzv. reálné povahy a osobního významu, bude záležet na tom, zda o nich 

účastník věděl. Účastník totiž nemusí být nositelem totožných vlastností tak, jako hlavní 

pachatel (řidič hromadného dopravního prostředku nebo recidivista), tak jako hlavní 

pachatel, srov. výklad k § 114 tr. zákoníku. 

V případě zániku trestní odpovědnosti účastníka podle § 24 odst. 3 tr. zákoníku 

dochází k praktickému problému, který vzniká s ohledem k druhu posuzovaného činu jako 

ryze ohrožovacího, formálního skutku. 
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5 Vývojová stadia 

V případě úmyslných trestných činů ve smyslu § 15 tr. zákoníku lze rozlišit při 

páchání trestného činu určitý průběh (stadia), který je charakteristický pro uskutečňování 

úmyslu pachatele spáchat trestný čin. Na rozdíl od starších zahraničních úprav, které 

kriminalizovaly i samostatný projev myšlenky spáchat trestný čin
58

, současný tr. zákoník 

vývojovými stádii trestného činu rozumí: i) přípravu k zvlášť závažnému zločinu, u 

kterého tr. zákoníku stanoví, že příprava je trestná, ii) pokus trestného činu, iii) dokonaný 

trestný čin.  

Trestný čin podle § 274 tr. zákoníku je trestným činem trvajícím, jehož podstata 

obvykle spočívá v udržování protiprávního stavu, a je tak z hlediska trestního práva 

hmotného posuzován jako jeden skutek. K dokonání, a tedy i počátku tohoto trestného činu 

postačí, aby pachatel byť po minimální dobu s činností započal ve stavu vylučujícím 

způsobilost, eventuálně se do nezpůsobilého stavu přivedl v průběhu výkonu předmětné 

činnosti.  končí v okamžiku, kdy pachatel přestane takovou činnost vykonávat, nebo se 

v průběhu výkonu předmětné činnosti dostane do stavu způsobilého, např. vystřízliví. 

V případě § 274 odst. 1 a 2 tr. zákoníku (a contrario § 14 odst. 3 tr. zákoníku) nebude 

příprava trestná, jelikož se nejedná o zvlášť závažný zločin a již z tohoto důvodu ani není 

ve zvláštní části tr. zákoníku u tohoto ustanovení uvedeno, že by příprava byla trestná. 

Příkladem takovéhoto přípravného jednání bude konzumace alkoholu před jízdou řidičem 

motorového vozidla. 

Pokus ve smyslu § 21 tr. zákoníku trestný je, jedná se o obecnou formu trestného činu 

podle § 111 tr. zákoníku, která kriminalizuje všechna úmyslná jednání, která směřují 

k dokonání trestného činu. Z hlediska charakteru skutku jako čistě činnostního odpadá 

jeden z nejčastějších znaků charakteristiky pokusu trestného činu, a to zahájení jednání, 

které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu. V případě, že by pachatel takové 

jednání již započal, naplnil by svým jednáním znaky uvedené v § 274 tr. zákoníku.  

Hranice mezi beztrestnou přípravou a trestným pokusem se často láme v situacích, kdy 

jednání pachatele již nelze považovat za úmyslné vytváření podmínek, ale za takové 
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jednání, které má bezprostřední a přímý význam k dokonání trestného činu spočívající 

v odstraňování překážek z pravidla s časovou a místní určeností.  

V úvahu tedy přicházejí dvě možnosti, které lze považovat za pokus. První z nich je 

případ, kdy pachatel vykonává činnost, jenž bezprostředně předchází samostatné činnosti, 

která je ve stavu nezpůsobilém trestná. Nejčastěji se jedná situaci, kdy pachatel je již ve 

stavu nezpůsobilém k výkonu činnosti a v tomto stavu usedne za volant vozidla s úmyslem 

toto vozidlo rozjet (např. se snaží zastrčit klíčky do zapalování nebo již nastartuje motor) a 

v dalším jednání je zastaven svědky nebo příslušníky policie. Obdobnou variantou bude 

případ, kdy pachatel v konkrétním postavení (strojvedoucí, průvodčí nebo posunovač 

vlaků) nastoupí do služby ve „stavu nezpůsobilém“ – srov. R 40/1982. Nutno podotknout, 

že je zapotřebí posuzovat stavy, ve kterých se jednání blíží pokusu, a to podle kritérií 

povahy a závažnosti konkrétního pokusu ve smyslu § 39 odst. 1 tr. zákoníku a zvláštních 

okolností podle § 39 odst. 6 písm. c), který stanoví, že jednání pachatele je zapotřebí 

hodnotit z hlediska kvality, tedy posuzovat do jaké míry se jednání pachatele k dokonání 

trestného činu přiblížilo, jakož i okolnosti a důvody, pro které nedošlo k jeho dokonání.
59

 

Za účinnosti zákona č. 150/1969, o přečinech, dikce § 9 odst. 1 písm. b) umožňovala 

z dnešního pohledu velmi široce stanovit protiprávnost takového jednání.
60

 Z tohoto 

hlediska je dle mého názoru zapotřebí přistupovat k výkladu dobové judikatury s jistou 

mírou opatrnosti. 

Důležitým případem zániku trestnosti pokusu bude situace, ve které strojvedoucí, 

letecký dispečer nebo zaměstnanec v obdobném postavení nastoupí do služby a od výkonu 

předmětné činnosti sám od sebe odstoupí.
61

 

Druhou možností bude případ, kdy pachatel vykonává předmětnou činnost v době, ve 

které míra jeho ovlivnění návykovou látkou dosud nedosáhla absolutní nezpůsobilosti, jak 

předpokládá § 274 tr. zákoníku. Obvykle se bude jednat o řidiče, který před jízdou nebo i 

v průběhu jízdy popíjí alkohol a s ohledem k resorpci návykové látky v těle, při které 
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dochází k postupnému účinku na organismus, tj. hranice absolutní nezpůsobilosti  

dosaženo až s určitým odstupem po její aplikaci. V praxi se jedná o případy, ve kterých 

s ohledem na hranici ovlivnění řidiče v době, kdy byl stavěn hlídkou policie, míra 

ovlivnění tohoto řidiče dosud nedosáhla hranice absolutní nezpůsobilosti k řízení 

motorového vozidla, za současného splnění podmínky, že tento řidič měl v úmyslu v jízdě i 

nadále pokračovat – srov. R 25/1988-1. 
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6 Konkurence 

Konkurencí trestných činů rozumíme situaci, kdy pachatel spáchal dva nebo více 

trestných činů dříve, než byl pro některý z těchto činů odsouzen, tedy než byl za takový 

trestný čin vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek, nebo dříve, než byl 

obviněnému doručen trestní příkaz – srov. č.29/2000 Sb.rozh.tr., který následně nabyl 

právní moci a neplatí o něm fikce neodsouzení. Mezníkem odlišujícím sbíhající se 

jednotlivé trestné činy je tedy okamžik vyhlášení odsuzujícího rozsudku soudem prvního 

stupně.
62

 

Teorie trestního práva rozděluje souběh trestných činů na souběh jednočinný 

(konkurence ideální) a souběh vícečinný (konkurence reálná), podle hlediska, zda více 

trestných činů bylo spácháno jedním skutkem nebo více skutky, a dále na souběh 

stejnorodý a nestejnorodý, podle toho, zda jde o více trestných činů téže skutkové podstaty, 

nebo o více trestných činů různých skutkových podstat.
63

 Současně je jednočinný souběh 

trestných činů vyloučen v případě, že dané skutkové podstaty jsou v poměru: speciality 

(lex specialis derogat legi generali), subsidiarity (lex primare derogat legi subsidiare), 

faktické konzumpce (lex consumens derogat legi consumatae), v případě pokračování tr. 

činu, tr. činu hromadného a trestného činu trvajícího, které se z hlediska trestního práva 

hmotného považují za jeden skutek.
64

 

V této kapitole se budu zabývat pouze některými sbíhajícími se skutky s ohledem 

k jejich obvyklosti a pravidelnosti výskytu společně s přečinem ohrožení pod vlivem 

návykové látky. Záměrně proto neuvádím případy, ve kterých je vozidlo ve stavu 

vylučujícím způsobilost užito jako prostředek umožňující spáchání jiné trestné činnosti. 

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, jako čin trvající
65

, bývá nejčastěji 

spáchán v jednočinném souběhu s trestnými činy, které lze dělit z hlediska zavinění na: 

úmyslné (dolózní) a nedbalostní (culpozní). 
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6.1 Nedbalostní trestné činy 

6.1.1 Usmrcení z nedbalosti § 143 tr. zákoníku 

„Usmrcení z nedbalosti se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt.“ 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně lidského života. Charakteristikou 

objektivní stránky je způsobení usmrcení,
66

 jedná se proto o poruchový trestný čin. 

Kvalifikační okolnosti ve druhém odstavci stanoví, že: „spáchá-li čin proto, že porušil 

důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 

uloženou mu podle zákona.“
67

 Tato široká definice je vykládána soudy jako povinnost, 

jejíž porušení podstatně zvyšuje nebezpečí pro lidský život nebo zdraví – srov. R 

11/1964.
68

 Ve třetím odstavci dochází ke zpřísnění, jelikož je vyžadováno, aby pachatel 

„hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo 

dopravy anebo hygienické zákony.“ Zákonodárce tím má na mysli intenzivní porušení 

příslušné normy, které je výrazně citelnější než „prosté“ porušení povinnosti, která vede za 

dané okolnosti ke smrti člověka.
69

 

6.1.2 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti § 147 tr. zákoníku 

Objektem tohoto trestného činu je lidské zdraví, které spočívá v běžném fungování 

lidského těla včetně řádné funkce všech jeho orgánů. Subjektem může být kterákoli 

fyzická osoba. Z hlediska jednání lze tento čin spáchat jak konáním, tak opomenutím ve 

smyslu § 112 tr. zákoníku. Na rozdíl od „prosté“ újmy na zdraví dle § 148 tr. zákoníku, 

jejíž souběh je vyloučen z důvodu speciality – srov. R 50/1994, je znakem objektivní 

stránky tohoto činu způsobení vážné újmy na zdraví nebo vážného onemocnění podle § 

122 tr. zákoníku.
70

 Příslušné skutkové podstaty nejsou spolu ani v poměru subsidiarity, 

jelikož objektem skutkové podstaty § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku je zájem na 

ochraně života zdraví a majetku, a tak v případě dopravní nehody dojde k ohrožení nebo 

poruše těchto hodnot, což je ve výsledku výrazně širší, než samotná porucha zdraví podle § 
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69

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 140až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck 2012, s. 1508 
70

 Podle výkladového ustanovení je těžká újma na zdraví vymezena dvěma podmínkami. Rozumí se pouze 

vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění, které naplňuje současně některou z podmínek: „a) zmrzačení, 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, c) ochromení údu, d) ztráta nebo podstatné oslabení 

funkce smyslového ústrojí, e) poškození důležitého orgánu, f) zohyzdění, g) vyvolání potratu nebo usmrcení 

plodu, h) mučivé útrapy, nebo i) delší dobu trvající porucha zdraví (trvající po dobu delší nežli 6 týdnů).“ 
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147 tr. zákoníku. Kvalifikační okolnosti ve druhém a třetím odstavci jsou obdobné jako u § 

143 tr. zákoníku, s tím rozdílem, že v případě hrubého porušení povinností podle § 147 

odst. 3 tr. zákoníku musí dojít k vážné újmě na zdraví nejméně dvou osob. Současně 

jednočinný souběh tohoto trestného činu neporušuje zásadu dvojího přičítání podle § 39 

odst. 4 tr. zákoníku, navzdory tomu, že podnapilostí ve smyslu § 274 tr. zákoníku se 

rozumí porušení důležité povinnosti, popř. hrubé porušení předpisů bezpečnosti dopravy 

srov. R 24/1963.  

6.1.3 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti 

§ 277 tr. zákoníku 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně provozu a řádném fungování 

obecně prospěšných zařízení. Objektivní stránka spočívá v jednání pachatele, který zničí, 

poškodí, odstraní obecně prospěšné zařízení nebo takové zařízení učiní neupotřebitelným. 

Subjektem může být pouze fyzická osoba. Po subjektivní stránce je vyžadována co do 

kvality zavinění hrubá nedbalost podle § 16 odst. 2. tr. zákoníku, která je obecně 

považována za vyšší stupeň intenzity nedbalosti z hlediska postoje pachatele 

k požadavkům náležité opatrnosti. Taxativní výčet obecně prospěšných zařízení vymezuje 

§ 122 tr. zákoníku jako: „veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní 

pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo 

jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické 

nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických 

komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní 

licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné 

drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních 

značek upravujících přednost.“ V případě souběhu s přečinem ohrožení pod vlivem 

návykové látky přichází v úvahu řada činností, při kterých může dojít k naplnění této 

skutkové podstaty (např. nehoda v dopravě, kdy dojde k poškození geodetického vysílače 

GPS). 
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6.2 Úmyslné trestné činy 

6.2.1 Neposkytnutí první pomoci řidičem dopravního prostředku § 151 tr. 

zákoníku 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně života a zdraví lidí. Subjekt je 

konkrétní, jelikož jím může být pouze řidič, který měl na dopravní nehodě účast.
71

 

Subjektivní stránka vyžaduje úmysl ve smyslu § 15 tr. zákoníku. Objektivní stránka 

spočívá v nečinnosti pachatele, který neposkytl potřebnou pomoc
72

 osobě, která utrpěla 

v souvislosti s nehodou „újmu na zdraví“
73

, ač tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 

jiného. Újma na zdraví nemusí mít závažnost těžké újmy na zdraví, dokonce nemusí ani 

dosahovat závažnosti ublížení na zdraví, její povaha však musí vyžadovat poskytnutí 

pomoci. Nestačí však jen újma zcela drobného rázu, jako jsou například oděrky.
74

 V praxi 

se velmi často stává, že pachatel tohoto skutku z místa činu ujede právě proto, aby zakryl, 

že se v době nehody nacházel ve stavu nezpůsobilosti.  

Vezmeme-li v úvahu kriminální prozíravost pachatele, jenž překonává jednotlivé 

překážky, které mu stojí v cestě, bude tento skutek posuzován bez ohledu na průběh 

spáchání vždy samostatně a o každém takovém skutku bude zapotřebí rozhodnout 

samostatným výrokem.
75

 

6.2.2 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 337 tr. zákoníku 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném výkonu rozhodnutí
76

 soudů a 

dalších orgánů veřejné moci. Subjektem může být každý, proti němuž směřuje rozhodnutí, 

tedy je jím speciální subjekt vyjma případů § 337 odst. 1 písm. g)-j) a odst. 3 písm. a), 

odst. 4, kdy jím může být kdokoli. Subjektivní stránka vyžaduje úmysl ve smyslu § 15 tr. 

zákoníku. Objektivní stránka připadající v úvahu souběhu je uvedena v odst. 1 písm. a):  

„vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo 

                                                 
71

 Účastníkem dopravní nehody je každý, jehož jednání se podílelo na vzniku nebo průběhu dopravní nehody, 

bez ohledu na zavinění dopravní nehody srov. – R 37/1969 
72

 Potřebná pomoc je taková pomoc, která je potřebná k odvracení, respektive k tomu, aby bylo zabráněno 

zvýšení nebezpečí smrti nebo další újmy na zdraví zraněné osoby srov. – R 9/1967. Takovou pomocí může 

být i přivolání složek integrovaného záchranného systému srov. – R 4/1969 
73

 Újma na zdraví musí být takové povahy, které vyžaduje poskytnutí pomoci. 
74

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 561 
75

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 22. 2. 1983 sp. zn. 3 Tz 3/83 
76

 Komentář k pojmu rozhodnutí uvádí: „Rozhodnutím se má na mysli nejen rozhodnutí ve formálním smyslu 

jako je rozsudek tr. soudu ale i rozhodnutí v materiálním smyslu, zejména pak rozhodnutí ve správní řízení 

označená jako výzva, oznámení, příkaz, opatření apod.“  
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odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové 

oprávnění pozbyl.“ Nejčastěji se s takovým jednáním setkáme v dopravě, kdy řidiči 

motorového vozidla nerespektují soudní nebo správní rozhodnutí o zákazu činnosti, nebo 

v případě tzv. odejmutí z důvodu ztráty zdravotní nebo odborné způsobilosti podle ZPPK, 

srov. R 50/1981, R 42/1999-I. 

Jako příklad uvádím rozhodnutí OS-P2 ze dne 28. 07. 2016 ve věci vedené pod sp. zn. 

8 T 48/2016, podle kterého jednání obžalovaného pod body 1,2 soud kvalifikoval v obou 

případech jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst.1, odst.2 písm. 

c) tr. zákoníku a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 

písm. a) tr. zákoníku, za které soud uložil za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný 

nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců společně se zákazem činnosti 

podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku, spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel všeho 

druhu na dobu tří let. A to za to, že: v bodě 1) dne 5.2.2016 kolem 21:35 hod. vědom si 

skutečnosti, že po předchozím požití alkoholických nápojů není schopen bezpečně ovládat 

řízení motorového vozidla, což se projevovalo v jeho chování a způsobu jízdy a že  

trestním příkazem OS pro Prahu 2 ze dne 28.1.2015, který nabyl právní moci dne 

19.2.2015 , sp.zn. 9T 11/2015 byl odsouzen pro přečin ohrožení pod vlivem návykové 

látky podle § 274 odst. 1,2 písm. a) tr. zákoníku  k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců 

s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2 let a k trestu zákazu činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 3 let, řídil  osobní 

motorové vozidlo tov. zn. Ford Mondeo, v ulici Janovská, kde byl kontrolován hlídkou 

PČR, orientační dechovou zkouškou na přístroji Dräger mu byla naměřena hodnota 2,10 

g/kg alkoholu, resp. 1,98 g/kg alkoholu. Následně při lékařském vyšetření, které bylo 

spojeno s odběrem vzorku krve, který mu byl odebrán dne 6.2.2016 v 00:30 hod. mu byla 

naměřena hodnota 1,48 g/kg alkoholu. 

Dále v bodě 2) dne 17.2.2016 kolem 14:15 hod. vědom si skutečnosti, že po 

předchozím požití alkoholických nápojů není schopen bezpečně ovládat řízení motorového 

vozidla, což se projevovalo v jeho chování a způsobu jízdy a že  trestním příkazem OS pro 

Prahu 2 ze dne 28.1.2015, který nabyl právní moci dne 19.2.2015, sp.zn. 9T 11/2015 byl 

odsouzen pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1,2 písm. a) 

tr.zákoníku  k trestu OS v trvání 6 měsíců s PO na zk. dobu v trvání 2 let a k trestu zákazu 

činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu  3 let, řídil  
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osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford Mondeo, a to na Praze 10 v ulici 

Hornoměcholupská, kde byl kontrolován hlídkou PČR, orientační dechovou zkouškou na 

přístroji Dräger mu byla naměřena hodnota 1,50 g/kg alkoholu, resp. 1,43 g/kg alkoholu a 

následně  při lékařském vyšetření, které  bylo spojeno s odběrem vzorku krve, který mu byl 

odebrán dne 17.2.2016 v 15:50 hod. mu byla naměřena hodnota 1,18 g/kg alkoholu. 

Tedy jednak vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem 

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

lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku a byl za takový čin v posledních dvou letech 

odsouzen, jednak mařil výkon úředního rozhodnutí soudu tím, že vykonával činnost, která 

mu byla takovým rozhodnutím soudu zakázána. 

Statisticky obdobných případů opakovaného nedodržování zákazu řízení motorových 

vozidel v současné době přibývá, až se jejich pachatelé „prořídí proti pravidlům“ až do 

výkonu trestu odnětí svobody.
77

 

6.2.3 Neoprávněné užívání cizí věci § 207 tr. zákoníku „furtum usus“ 

Objektem trestného činu neoprávněného užívání cizí věci je výkon některých 

absolutních majetkových práv, jež jsou obsahem vlastnického. Jedná se především o 

oprávnění věc užívat (ius utendi, popř. ius utendi et fruendi) a věc držet (ius possidendi). 

Předmětem útoku je cizí věc „nikoli malé hodnoty“
78

, tedy dosahující hodnoty nejméně 

25.000,- Kč nebo motorové vozidlo
79

, u kterého zákonodárce jeho hodnotu nespecifikuje.  

Objektivní stránka tohoto trestného činu má dvě formy. Alinea 1:pachatel se zmocní 

takové věci (typicky vozidla), v úmyslu ji „přechodně užívat“ (dopustí se tzv. krádeže 

užitku). V případě alinea 2 pachatel neoprávněně užívá cizí věc, která mu byla svěřena, a 

způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli malou (tzv. krádež zpronevěry).  

V obou případech se jedná o přechodné užívání, resp. v případě alinea 1 je toto 

zahrnuto v úmyslu pachatele, ve druhém případě je přechodné užívání znakem objektivní 

stránky. Subjektem v případě alinea 1 může být kdokoli, tedy kterákoli fyzická osoba (a 

contrario § 7 zák. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob). V případě 
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 Viz. statistiky PČR, statistika NSZ 
78

 viz. ustanovení § 138 odst. 1,2 tr. zákoníku, které se obdobně vztahuje na určení výše škody. 
79

 Motorovým vozidlem se rozumí: nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus, viz 

dikce § 2 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
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alinea 2 subjektem může být pouze osoba, které byla svěřena věc nikoli malé hodnoty nebo 

motorové vozidlo. V případě zpronevěry užitku, tedy alinea 2, se typicky se jedná o situaci, 

kdy zaměstnanec ve stavu vylučujícím způsobilost usedne za volant služebního automobilu 

s úmyslem dojet domů a způsobí při tom autonehodu. 
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7 Zvláštnosti dokazování stavu vylučujícím způsobilost jinou 

návykovou látkou 

V případech posuzování stupně ovlivnění pachatele jinou návykovou látkou nelze 

postupovat analogicky jako při ovlivnění pachatele alkoholem. Vzhledem k tomu, že různé 

návykové látky působí na člověka rozdílně a ovlivňují ho se zřetelem k provozované 

činnosti, je v každém jednotlivém případě zapotřebí zkoumat, jakou měrou byla požitou 

návykovou látkou ovlivněna schopnost vykonávat pachatelem provozovanou činnost
80

.  

Podle názoru vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. 8 

Tdo 449/2010, jestliže pachatel řídil motorové vozidlo pod vlivem jiné návykové látky než 

alkoholu, musí být zjištěno nejen, o jakou návykovou látku a jaké její množství se jedná, ale 

též míra ovlivnění řidiče touto látkou. Pouhé zjištění, že řidič motorového vozidla byl v 

době řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, samo o sobě nepostačuje pro 

závěr, že v důsledku toho byl ve stavu vylučujícím způsobilost k výkonu této činnosti ve 

smyslu § 201 odst. 1 tr. Zák. Nyní jde o trestný čin podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku o 

trestném činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nelze-li stanovit druh, množství a míru 

ovlivnění takovou návykovou látkou v době řízení motorového vozidla jinak (k tomu např. 

rozhodnutí č. 26/2008 Sb. rozh. tr.), zpravidla se nebude možno obejít bez odborného 

vyjádření či přibrání znalce toxikologa, přičemž jejich zpracovatelé podle výsledků 

odběru krve, popř. moči, stanoví druh a množství návykové látky v době řízení motorového 

vozidla. Na základě poznatků o množství a druhu návykové látky, eventuálně její 

koncentraci, době, po kterou ji měl pachatel v těle, zjištěných reakcích a jednání pachatele 

znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, určí, zda a jak byl pachatel ovlivněn 

návykovou látkou v době řízení. 

Slabinou výše popsaného postupu se z forenzního hlediska jeví nutnost vypracování 

znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, na základě zajištěných 

důkazů, zejména podle zjištěné koncentrace jiné návykové látky v těle pachatele, ale i 

z jeho reakcí, které byly zajištěny orgány v průběhu přípravného řízení. 

V aplikační praxi se odvolací soudy a mnohdy i obhájce chybně domnívají, že pro 

posouzení stupně ovlivnění řidiče dopravního prostředku musí být obligatorně vypracován 

předmětný znalecký posudek, přestože závěry o ovlivnění si soud mohl učinit na základě 

                                                 
80

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 897/2015, ze dne 05.08.2015 
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znaleckého posudku z odvětví toxikologie – srovnej usnesení Nejvyššího soudu 7 Tdo 

979/2015, ze dne 15. září 2015. 

Nutno zdůraznit, že z forenzního hlediska je psychiatrické vyšetření zcela nadbytečné, 

a to z několika důvodů. 

V prvním případě znalec vychází ze zjištěné hladiny návykové látky, zároveň však 

nemá žádnou jinou možnost zjistit, jak dalece byl pachatel v době jízdy zjištěným druhem 

návykové látky ovlivněn.  K tomuto lze říci, že porovnat zjištěné množství návykové látky 

může každý, a jelikož se jedná o porovnání mechanické, nevyžadující odborné znalosti. 

Metodou práce v psychiatrii vyjma studia písemných materiálů je pohovor, který provádí 

psychiatr s vyšetřovaným subjektem. Nicméně závěry takového posudku nelze založit na 

subjektivním tvrzení posuzovaného pachatele. 
81,

 
82

 

V současné době není praxe jednotlivých soudů ani státních zastupitelství jednotná 

v rozsahu provedených důkazů ke stavu vylučujícímu způsobilost.  Zejména některé soudy 

nepovažují za nutné vypracovat znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie, a jako důkazní prostředek postačuje provedení důkazu znaleckým posudkem 

v odvětví toxikologie. V praxi obvodního soudu pro Prahu 2 bývá pravidelně využíván 

ústavní znalecký posudek Psychiatrické nemocnice Bohnice ze dne 8. 12. 2014, který byl 

původně vypracován ve věci č. j. To 269/2014 a v současnosti je přikládán do 

vyšetřovacího spisu jako listinný důkaz podle § 213 odst. 1 tr. řádu, přičemž policejní 

orgán dále neopatřuje v průběhu přípravného řízení psychiatrický posudek ad hoc při 

dosažení limitních hodnot stanovených tímto posudkem. 

Předmětný ústavní posudek není zcela jednoznačně přijímán odbornou veřejností, 

zejména s ohledem k výši hodnot, při kterých se osoba považuje za natolik ovlivněnou, že 

je u ní vyloučena způsobilost bezpečně vykonávat činnost. Krajské státní zastupitelství 

v Brně se zcela neztotožnilo s výše uvedeným ústavním znaleckým posudkem a přípisem 

sp. zn. 1 SPR 100/2016 ze dne 16. 3. 2016 se obrátilo na jednotlivá okresní státní 

                                                 
81

 Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, návykové nemoci č. 949 ze dne 29. 10. 2016 

ve věci vedené pod č.j.: KRPC-111037/TČ-2016-020111-NĚM.  
82
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zastupitelství s výzvou k podání opravných prostředků proti rozhodnutí okresních soudů 

v případě, že budou vymezené postupy aplikovat.
83

 

S ohledem na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 979/2015 došlo k zastavení 

podávání dovolání ze strany státních zastupitelství, přestože ze strany brněnských státních 

zastupitelství převládá nesouhlas s jednotnou aplikační praxí, jak se vyvinula v reakci na 

předmětné usnesení Nejvyššího soudu.  

U každé látky lze stanovit hranici, při které nastává natolik silná intoxikace, při které 

je způsobilost vyloučena u jakkoli disponovaného řidiče. Soudní praxe ze setrvačných 

důvodů stále pracuje s hranicí 1 g/kg alkoholu a ryze z praktických důvodů požaduje po 

znalcích analogické hodnoty i u jiných návykových látek ve snaze sjednotit postupy. 

Ústavní znalecký posudek z obou zdravotnictví, odvětví psychologie, ze dne 8. 12. 

2014, stanovil hodnoty metamfetaminu a látky delta9-THC v krevním séru, při jejichž 

dosažení není průměrná osoba schopna bezpečně řídit motorové vozidlo. Psychomotorické 

a kognitivní schopnosti v případě dosažení sérové hladiny metamfetaminu překračující 

hodnotu 200 ng/ml jsou natolik ovlivněny, že se vylučuje způsobilost řidiče k bezpečnému 

řízení motorového vozidla. Řidič pod jeho vlivem přeceňuje své schopnosti, rychlost jízdy 

je vysoká, takřka bez zábran, riskuje, řídí nevypočitatelně. Rovněž se u takového uživatele 

projevuje neklid, rychlý pulz, přecitlivělost na oslnění a agresivita. Při odeznívání až 

odeznění účinku této drogy je řidič utlumený, reaguje opožděně na vzniklou situaci, která 

může nastat v provozu, a taktéž se mohou projevovat abstinenční příznaky, jako jsou 

letargie, halucinace, deprese, dramatický pokles výkonu nebo spavost. 

V případě látky delta9-THC je za vylučující způsobilost průměrné osoby k řízení 

motorového vozidla považována hladina 10 ng/ml. U takto ovlivněné osoby dochází ke 

stavu, který zákonodárce nazývá stavem vylučujícím schopnost bezpečně ovládat 

motorové vozidlo. Ovlivnění se projevuje poruchou psychiky, při které dochází k oslabení 

etických norem, morálních zábran, chvástavostí, mnohomluvnosti, touhou po 

sebeuplatnění a v některých případech i zvýšenou agresivitou. Podstatně se projevuje 

poruchami koncentrace a pozornosti, prodloužením reakčního času, hromaděním falešných 

a neodpovídajících reakcí, zhoršením citlivosti při vnímání červeného světla a rovněž může 

být subjekt dezorientován v čase i prostoru. Takovéto účinky nastávají i u osob, které jsou 
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pravidelnými konzumenty, viz. časový profil THC a jeho metabolitů v séru rekreačního, 

resp. chronického uživatele
84

.  

U prvokonzumenta může s ohledem na účinek drogy dojít k panické reakci, se kterou 

tato osoba neměla dosud zkušenost.
85

 Při odeznění intoxikační euforie dochází k silnému 

útlumu až ospalosti, při níž vzniká riziko dopravní nehody. V aplikační praxi se setkáváme 

s případy, ve kterých řidič vykouřil cigaretu marihuany déle jak dvacet čtyři hodin před 

tím, než by staven hlídkou PČR, a přesto byly v krevním séru řidiče naměřeny hodnoty 10 

až 12 ng/ml psychoaktivní látky delta-9-THC. Z výše uvedené publikace
86

, však vyplývá, 

že maximální koncentrace psychoaktivní látky v krevní plazmě je dosaženo krátce po její 

aplikaci v rozmezí řádově minut. Publikace následně ilustruje, že subjekt pociťuje 

ovlivnění látkou po dobu delší než šest až dvanáct hodin, a současně koncentrace 

v krevním séru dosahují měřitelných hodnot v řadu jednotek ng/ml po dobu delší než 

dvanáct hodin. Z medicínského hlediska dochází u subjektu ke změnám srdečního tepu, 

nárůstu diastolického tlaku a zvýšení tělesné teploty. Za použití studie
87

, dochází 

k pozitivnímu psychotropnímu účinku látky delta9-THC již od koncentrace 5 ng/ml 

v krevním séru, která na základě poznatků ze studie zahrnující statistiky 3398 dopravních 

nehod vede k výrazně vyšší pravděpodobnosti způsobení dopravní nehody, než je tomu 

například u alkoholu.
88

  

V případě ovlivnění řidiče ojediněle se vyskytujícími látkami jako jsou opiáty, 

benzenodiazepaminy a jiné návykové substance, u kterých byly arbitrárně stanoveny tzv. 

cut-off hodnoty, při jejichž dosažení se řidič považuje za ovlivněného, se orgány činné v 

trestním řízení musí vypořádat s výrazně složitějším důkazním břemenem spočívajícím v 

prokázání znaků vylučujících způsobilost s přihlédnutím k účinku těchto látek na 

psychomotorické funkce, jelikož s ohledem ke specifickým vlastnostem těchto látek nelze 

arbitrárně určit, při jaké hladině psychoaktivních metabolitů dochází ke ztrátě nebo 

vymizení řidičských schopností tak, jak je předpokládáno tr. zákoníkem. V takových 
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případech se obvykle nepodaří prokázat stav vylučující způsobilost a věc je nejčastěji 

posuzována jako přestupek. 

8 Sankcionování 

Současná trestní politika je značně ovlivněna inspirací ze zahraničí, zejména pak 

činností Rady Evropy
89

. Tímto způsobem došlo k převzetí pojmu „sankce“, avšak současně 

zůstalo zachováno dualistické pojetí „trestů“ a „ochranných opatření“. Rovněž došlo ke 

zcela zásadní změně přístupu k uplatňování trestání, spočívající ve dvou protichůdných 

liniích: jednak v zavedení principu depenalizace a také v přístupu ukládání trestu odnětí 

svobody jako možnosti poslední instance. 

S ohledem na téma práce se níže zaměřím na nejčastější typy sankcí ukládaných 

v souvislosti s přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník stanoví 

v ustanovení § 38 pravidlo, že trestní sankce lze ukládat s přihlédnutím k povaze a 

závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. Kritériem pro posouzení 

stupně společenské škodlivosti skutku, respektive jeho povahy a závažnosti podle § 39 

odst. 2 tr. zákoníku, jsou zejména: význam chráněného zájmu, který byl trestným činem 

dotčen (zájem na ochraně zdraví, života, majetku), způsob provedení (bezohlednost) a jeho 

následky (poškození zdraví, usmrcení nebo způsobení škody na majetku), dále okolnosti, 

za kterých byl spáchán, osoba pachatele (posuzuje se trestní bezúhonnost, záznamy na 

kartě řidiče), míra zavinění (zejména míra ovlivnění návykovou látkou) a jeho pohnutka, 

záměr anebo cíl (např. doprava z restaurace domů, přestože věděl, ze před jízdou požil 

návykovou látku). 

8.1 Trest odnětí svobody 

Trest odnětí svobody lze jako jediný uložit za kterýkoli trestný čin. Právní úpravu 

tohoto trestu nalezneme jak v obecné, tak zvláštní části trestního zákoníku, ve které 

dochází ke konkrétnímu vymezení typové závažnosti. S ohledem na dikci § 55 tr. zákoníku 

s posouzením typové závažnosti základní skutkové podstaty trestného činu ohrožení 

návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, lze uložit pachateli tohoto deliktu trest 

odnětí svobody v rozmezí 0-1 roku, obvykle v modifikované podmíněné formě dle § 81 a 

82 tr. zákoníku.  
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Namísto „podmínky“ by tedy přicházel v úvahu nepodmíněný trest odnětí svobody, 

dále „NTOS“ v délce trvání řádově několika hodin. Tuto cestu zvolili např. v Kalifornii.
90

 

Řidiči, který se prvně dopustí tohoto deliktu v „prosté formě“, uloží soud krátkodobý trest 

odnětí svobody v délce trvání 96 hodin; z toho 48 hodin tohoto trestu musí být vykonáno 

bez přerušení. Dále soud ukládá pokutu ve výši 390 USD a odebere řidičskou licenci na 

dobu šesti měsíců. Soud přitom striktně rozlišuje recidivu, v případě druhého opakování je 

minimální doba trestu odnětí svobody již 90 dnů, pokuta ve výši 390 USD a ztráta řidičské 

licence na dobu dvou let.
91,92

  

Podle mého názoru by ukládání krátkodobých „šokových“ nepodmíněných trestů 

odnětí svobody bylo vhodnější, namísto ukládání dlouhodobých podmíněných trestů za 

současného ukládání trestů zákazu činnosti, které vede ke zbytečné stigmatizaci pachatele.  

Současná soudní praxe je bohužel opačná. Podle současných měřítek lze NTOS uložit 

případě naplnění kvalifikačních okolností, zejména došlo-li ke způsobení zvlášť těžko 

napravitelného následku (smrti nebo těžké újmy na zdraví)
93

. V ostatních případech 

dochází k rozlišování mezi pachateli, kteří se dopustili recidivy, způsobili nehodu bez 

těžších následků nebo se v souvislosti s tímto činem dopustili maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 tr. zákoníku. U této skupiny pachatelů by se mohl 

osvědčit uplatňovaný institut v § 43a StGB, zavedený v Rakousku, kde lze ukládat tzv. 

„krátkodobé tresty“ s možností podmíněného odkladu části trestu již v okamžiku 

odsouzení. Nadále je tak možné sledovat chování pachatele, zda uložení NTOS krátkého 

trvání mělo dostačující účinek a rovněž je jedním rozsudkem dostatečně vystižena 

společenská škodlivost posuzovaného skutku. Inspirujícím rovněž je, že rakouské soudy se 

při ukládání tohoto trestu zvláště zaměřují na generální prevenci včetně názoru 

veřejnosti.
94

 

V případě podmíněného odsouzení podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku, lze 

vzhledem k okolnostem případu uložit podmíněně odsouzenému podle § 82 odst. 2 tr. 
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zákoníku přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 tr. zákoníku, 

které mají odsouzeného vést k tomu, aby vedl řádný život. Výčet těchto povinností je 

demonstrativní a umožňuje tak soudu nebo probační a mediační službě pružně reagovat na 

odstranění nebezpečných kriminogenních faktorů, jejichž působení vede k páchání trestné 

činnosti. Častým takovým případem je zneužívání alkoholu či jiných návykových látek 

v souběhu s psychologickými aspekty či nevhodným sociálním prostředím obviněného. 

Jako příklad uvádím rozhodnutí OS-P2 ze dne 17. 06. 2016 ve věci vedené pod sp. zn. 

8 T 320/2015, ve které se samosoudkyně zabývala otázkou uložení omezujících opatření v 

souvislosti s přečinem ohrožení pod vlivem NL podle § 274 odst. 1, odst.2 písm. a) tr. 

zákoníku, kterého se měla obžalovaná dopustit při řízení osobního motorového vozidla dne 

16.7.2015 kolem 11:30 hod. po předchozím požití nezjištěného množství alkoholických 

nápojů. V době své pracovní neschopnosti řídila v Praze 10 v ulici Nad přehradou na 

parkovišti před domem č.p. 407 své osobní motorové vozidlo, tov. zn. Renault Megane M, 

přičemž narazila do zaparkovaného vozidla tov. zn. Toyota Corola a z místa dopravní 

nehody odjela do ulice Milánská. Přitom byla natolik ovlivněna, že neudržela vozidlo na 

vozovce a u odbočky na parkoviště před domem čp. xx vjela na travnatou plochu, odkud se 

vrátila zpět na komunikaci a opět vyjela mimo vozovku, kde narazila do šachty teplovodu; 

tím došlo k hmotné škodě na vozidle poškozené i obviněné, načež opakovanou dechovou 

zkouškou na přítomnost alkoholu bylo zjištěna hodnota 2,17 a 2,15 promile alkoholu 

v dechu a následným znaleckým posudkem znalce z oboru zdravotnictví odvětví 

toxikologie bylo stanoveno množství 1,95 až 2,20 promile alkoholu v krvi v době jízdy. 

V průběhu dokazování vyšlo najevo, že se obviněná nachází v těžší životní situaci, kterou 

řeší zneužíváním psychofarmak, které si obstarává prostřednictvím známého, a nadále 

zneužíváním alkoholu. Rovněž vyšlo najevo, že se pokoušela den před touto událostí 

neúspěšně o sebevraždu. 

Soud v tomto případě uložil podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku obžalované absolvovat 

psychiatrické a protialkoholní léčení ambulantní formou, a to s ohledem na znalecké 

posudky z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie.  
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8.2 Peněžitý trest 

Podstata peněžitého trestu spočívá v postižení majetku pachatele a je tak alternativou 

na místo krátkodobého uložení trestu odnětí svobody. Ukládá se v denních sazbách a soud 

při jeho uložení současně stanovuje náhradní trest pro případ, že by trest peněžitý nebyl 

náležitě vykonán. Podle názoru Nejvyššího soudu dochází k ukládání tohoto trestu v ČR 

zcela ojediněle, současně pak nedochází k ukládání trestu v celém jeho rozsahu.
95,96

  

V souvislosti s přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky soud ukládá tento trest 

obvykle v případech, ve kterých byly naplněny kvalifikační okolnosti, a vzhledem 

k okolnostem případu by samotné uložení podmíněného trestu odnětí svobody za 

současného uložení omezujícího opatření spočívajícího ve vyslovení trestu zákazu činnosti 

nepostačovalo k nápravě pachatele.  

Soud se svou aktivitou při zjišťování majetkových poměrů pachatele zpravidla 

omezuje na dotaz směřující k výši měsíčního příjmu, a to i přes to, že uváděný příjem se 

leckdy jeví jako nepravdivý, respektive v nepoměru ke zjevné majetnosti pachatele, kterou 

lze dovodit ze způsobu života, například: v časných ranních hodinách se vracel z večírku 

luxusním vozem registrovaným na obchodní společnost, ve které je společníkem a 

jednatelem. Soud tedy může lepší majetkové poměry, než které jsou pachatelem uvedeny, 

předpokládat, ne však již prokázat. S tímto souvisí praxe policejního orgánu, který 

s ohledem k tzv. bagatelnosti skutku neprovádí v průběhu přípravného řízení úkony, 

kterými by mohl objasnit majetkové poměry pachatele, a to především pro jejich 

nákladnost, zdlouhavost a často zmiňovanou ekonomiku řízení. O problematice ukládání 

peněžitého trestu bych proto rád odkázal na diplomovou práci J. Drápala, ve které 

srozumitelně vystihuje ekonomiku peněžitého trestu jakožto zásahu do majetkové sféry 

pachatele.
97
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8.3 Zákaz činnosti 

Trest zákazu činnosti může soud uložit pachateli, který se dopustil v souvislosti s touto 

činností trestného činu. Účelem tohoto trestu je zpravidla dočasné zamezení určité činnosti 

nebo povolání pachatele, ke kterým je zapotřebí zvláštního povolení, a to z důvodu, že 

svým jednáním vyvolal pochybnosti o své morální nebo odborné způsobilosti k výkonu 

takovéto činnosti. Zákon rozeznává 5 kategorií určitých činností, a to: i) výkon zaměstnání, 

ii) výkon povolání, iii) výkon funkce, iv) výkon činnosti, ke které je zapotřebí zvláštní 

povolení, v) výkon činnosti upravené zvláštním předpisem.  

Nejčastěji bývá tento trest ukládán v souvislosti s výkonem činnosti, ke které je 

zapotřebí zvláštního povolení – typicky řidičského oprávnění. Jedná se tak o trestněprávní 

reakci na nejzávažnější porušení zák. o silničním provozu.
98

 Značnou nevýhodou tohoto 

trestu je jeho případná intenzita a dopad do sociální sféry delikventa. Zcela odlišně pocítí 

uložení trestu zákazu činnosti profesionální řidič nebo živnostník v sezoně a řidič amatér. 

Nutno podotknout, že potřeba lidí cestovat za prací s rozvojem tržní společnosti roste a tím 

současně vzrůstá citelnost tohoto trestu, která je odsouzenými pociťována jako největší zlo. 

Proto si myslím, že v případě naplnění znaků základní skutkové podstaty přečinu ohrožení 

pod vlivem návykové látky by mělo být výrazně šetřeno s ukládáním toho trestu a namísto 

něj by bylo vhodnější uložení trestu peněžitého. Vzorem pro ukládání by mohla být 

německá úprava, konkrétně § 44 StGB, kdy je tento trest ukládán na dobu 1-3 měsíců 

zákazu činnosti za současného uložení peněžitého trestu nebo trestu odnětí svobody.
99

 

V odůvodněných případech může soud namísto uložení „obecného“ zákazu řízení 

motorových vozidel všeho druhu konkretizovat zákaz na určitou skupinu řidičských 

oprávnění. Jako příklad uvádím rozhodnutí OS-P2 ze dne 22. 03. 2016 ve věci vedené pod 

sp. zn. 2 T 24/2016, ve které se samosoudce obvodního soudu zabýval otázkou uložení 

trestu zákazu činnosti v souvislosti s přečinem ohrožení pod vlivem NL podle § 274 odst. 1 

tr zákoníku, kterého se měl obžalovaný dopustit při řízení osobního motorového vozidla 
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 § 44 StGB. zákaz řízení (1) Je-li někdo odsouzen pro trestný čin k trestu odnětí svobody nebo k peněžitému 

trestu, který spáchal při řízení motorového vozidla nebo v souvislosti s ním anebo s porušením povinností 
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v běžné dopravě. S ohledem na dokazování, při kterém obžalovaný uvedl, že pracuje 

v lomu, kde obsluhuje speciální velký vůz značky Belas, který vozí kámen do drtiče, a ke 

kterému potřebuje řidičské oprávnění skupiny C, byl obžalovanému vzhledem k míře jeho 

ovlivnění, okolnostem případu a možnosti udržení si stávajícího zaměstnání, tedy 

existenčních a profesních důvodů obžalovaného, uložen zákaz podle § 73 odst. 1 tr. 

zákoníku na všechny druhy motorových vozidel s výjimkou těch, ke kterým se váže 

oprávnění k řízení kategorie C. Nutno dodat, že obžalovaný se pohybuje s tímto vozem 

pouze v areálu lomu, a tedy s určitou nadsázkou lze tedy říci, že se jedná nejen o omezení 

na určité kategorie řidičských oprávnění, ale i na konkrétní místo a dobu (vezmeme-li 

v úvahu pracovní dobu v kamenném dole). Obdobně postupoval OS-P2 v případě řidiče 

tramvaje, jakožto řidiče kolejového vozidla, který se dopustil přečinu ohrožení pod vlivem 

NL podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku v souvislosti s řízením osobního vozidla skupiny B.  

Jako inspirace pro ukládání dostatečně určitého trestu zákazu činnosti motorových 

vozidel může posloužit francouzský Code pénal, který v případě pozastavení řidičského 

oprávnění umožňuje pozastavit veškerá řidičská oprávnění vyjma profesní činnosti, která 

soud vymezí ve svém rozhodnutí. Lze vymezit i další podmínky, jako jsou např.: skupiny 

vozidel, omezení vztahující se k povaze činnosti a zejména pak dobu, ve které má pachatel 

právo řídit nebo i konkrétní místo výkonu takovéto činnosti včetně určení trasy.
100

 

Naproti tomu se domnívám, že by nebylo vhodné, aby se soudy omezily na ukládání 

trestu zákazu činnosti pouze na jednu řidičskou skupinu, např. skupinu A, v případech 

provinění motocyklistů, přičemž by takovému řidiči bylo současně ponecháno řidičské 

oprávnění skupiny B. Pokud by se takový řidič neosvědčil a bylo by mu i nadále umožněno 

setrvávat v silničním provozu, ve kterém podle mého názoru představuje hrozbu,  by takto 

uložený trest neplnil svůj účel. 
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8.4 Ochranné léčení 

Ochranné léčení je právním následkem trestného činu nebo činu jinak trestného a lze 

jej uložit samostatně nebo vedle trestu anebo při upuštění od potrestání. Na rozdíl od trestu 

neobsahuje společenský odsudek pachatele a jeho výkon trvá do doby, dokud to vyžaduje 

jeho účel.
101

 Podstata tohoto opatření spočívá v terapeutickém působení na pachatele TČ 

nebo činu jinak trestného s cílem jeho vyléčení nebo alespoň snížení nebezpečí dalšího 

škodlivého jednání. Zákon přitom rozlišuje obligatorní a fakultativní důvody uložení této 

sankce, přičemž soud při jeho ukládání stanoví způsob jeho výkonu s ohledem k povaze 

nemoci a léčebným možnostem formou ústavní nebo ambulantní – srov. R 30/72.  

S ohledem k zaměření této práce je podstatné ustanovení § 99 odst. 2 písm. b) tr. 

zákoníku, které zní: „soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže pachatel, který 

zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím 

zneužíváním.“ Povaha požívání alkoholických nápojů musí mít takovou intenzitu, která má 

povahu chorobného návyku – srov. R 50/1983. Současně jsou OČTŘ povinny zjišťovat 

předpoklady pro uložení ochranného léčení již v přípravném řízení, zpravidla přibráním 

znalce v oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie. 

Jako příklad uložení této sankce uvádím rozhodnutí OS Praha-západ vedené pod sp. 

zn. 17 T 32/2016 ze dne 06. 04. 2016. 

Řidička dne 17.9.2015 kolem 10 hodiny dopoledne řídila, majíce po předchozím požití 

alkoholických nápojů nejméně 3,44 promile alkoholu v dechu, po silnici v ulici Rýznerova, 

v obci Únětice osobní automobil načež narazila do nákladního automobilu tov. zn. Renault 

a ihned narazila do svodidel, čímž způsobila poškozenému škodu ve výší 38tis Kč. 

Znalec z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie uvedl, že: obviněná je ambulantně 

léčena pro deprese, které se na nehodě nepodílely. U obviněné je zřejmá závislost na 

alkoholu a tato závislost vedla k recidivě. Dle znalce se obviněná v době nehody nacházela 

ve stavu těžké opilosti, načež byly částečně sníženy schopnosti obviněná rozpoznat 

společenskou škodlivost, avšak měrou forenzně nepodstatnou. Alkohol působil prostou 

formou (bez známky patetické či komplikované opilosti). Znalec rovněž uvedl, že považuje 
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pobyt obviněné na svobodě bez léčby za nebezpečný pro recidivu obdobného chování a 

navrhuje proto uložení odvykací protialkoholní léčby, a to ústavní formou. 

Soud proto uložil obžalované trest podle § 274 odst. 1 a 2 tr. zákoníku, a odsoudil ji k 

trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem dle § 81 a § 82 

odložil trest na zkušební dobu 3 let, podle § 73 odst.1 a 3 tr. zákoníku soud uložil trest 

zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 5 let, 

dle § 67 odst. 2 a § 68 odst.1, 2 tr. zákoníku soud uložil peněžitý trest v 50ti denních 

sazbách po 1 000 Kč, tj. Celkem ve výši 50tis. S ohledem k závěru znalce z oboru 

zdravotnictví v odvětví psychiatrie soud uložil podle § 99 odst. 2 písm. b) a odst. 4 tr. 

zákoníku protialkoholní ochranné léčení a to ambulantní formou s ohledem na to, že 

obžalovaná je lékařka a v minulosti se již touto formou úspěšně léčila. 
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9 Vybrané otázky zvláštních způsobů řízení 

Z návětí XX. hlavy tr. řádu plyne, že jsou zde stanoveny některé odchylky od 

obecného způsobu vedení trestního řízení. Zákonodárce zde stanovil pravidlo, že chybí-li 

v konkrétní věci zvláštní procesní úprava, řídí se toto řízení subsidiárně obecnou úpravou, 

§ 290 tr. řádu. Odchylky pro jednotlivé zvláštní druhy tr. řízení nalezneme i v ZSVM a 

ZoTOPO, taktéž jsou roztroušeny v tr. řádu – např. v řízení před samosoudcem dle § 362 

tr. řádu. Účelem těchto odchylek je pružně reagovat na zvláštnosti jednotlivých typů řízení, 

zejména pak naplnění sledovaného účelu a cíle trestního řízení. Obsahem této kapitoly 

budou nejčastěji využívané formy zvláštního řízení v souvislosti s přečinem ohrožení pod 

vlivem návykové látky. 

9.1 Řízení před samosoudcem 

Podstata tohoto řízení tkví ve zjednodušení procesního postupu soudu ve skutkově a 

právně jednodušších případech, kde by provedení standartního trestního řízení bylo na 

překážku pro svoji formálnost či ekonomickou náročnost, anebo by vedlo k průtahům 

řízení. Jednou z podmínek konání řízení před samosoudcem je, že horní hranice 

projednávaného trestného činu nepřevyšuje pět let. Současně nelze konat toto řízení 

v případě, že má být uložen souhrnný nebo společný trest a trest dřívější byl uložen 

v řízení před senátem. Dále mezi zvláštními způsoby řízení před samosoudcem patří 

„trestní příkaz“ a tzv. „řízení o návrhu státního zástupce na potrestání“, rovněž označované 

jako „zjednodušené řízení“.
102

 

9.2 Zjednodušené řízení 

Zjednodušené řízení před samosoudcem zavedla novela trestního řádu provedená 

zákonem č. 265/2001 Sb., která umožňuje soudci okresního soudu rozhodnout v typově 

méně závažných případech. Jedná se o samostatný typ řízení, kterému předchází fáze tzv. 

zkráceného přípravného řízení podle § 179a tr. řádu. Toto řízení jsou oprávněny konat 

výhradně policejní orgány uvedené v § 12 odst. 2 tr. řádu. Policejní orgán takto postupuje 

za splnění podmínek v případech, že byl podezřelý přistižen při činu nebo bezprostředně 

poté a současně bude možné řízení ve lhůtě nejpozději dvou týdnů skončit a postavit 

podezřelého před soud. Odpadá tak řada formálních úkonů, jelikož se policejní orgán 
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soustřeďuje především na obstarávání důkazů podle § 158 odst. 3 tr. řádu, 158a tr. řádu, ve 

kterých postačí použití standardních důkazních prostředků k provozované činnosti, jakými 

jsou například záznam o zahájení úkonů trestního řízení, protokol o nehodě v silničním 

provozu, fotodokumentace, úřední záznam hlídky PČR, úřední záznam o podání vysvětlení 

podle § 158 odst. 6 tr. řádu a protokol o výslechu podezřelého. Ke stavu vylučujícím 

způsobilost poslouží rovněž úřední záznam hlídky PČR, úřední záznam o kontrole řidiče 

podezřelého z požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky, a to před anebo 

během jízdy, záznam o dechové zkoušce a ověřovací list k analyzátoru Drager.
103

 Krátká 

čtrnáctidenní denní lhůta, plynoucí z dikce §179b odst. 4 tr. řádu,  kterou lze případně 

jedenkrát prodloužit o deset dnů dle § 179f odst. 2 písm. a) tr řádu, přináší v praxi určitá 

úskalí, zejména pak, je-li zapotřebí dostatečně objasnit stav vylučující způsobilost (jako 

jeden ze znaků základní skutkové podstaty § 274 tr. zákoníku) formou znaleckého posudku 

v odvětví toxikologie nebo odvětví psychiatrie a klinické psychologie. 

Ve věci, ve které se koná zkrácené přípravné řízení podle § 314b tr. řádu, je trestní 

stíhání zahájeno okamžikem podání návrhu na potrestání soudu, současně se tím mění i 

postavení osoby podezřelé na osobu obviněnou – srov. R 15/2003-II. Zákon připouští dva 

případy, které mohou nastat společně s doručením návrhu na potrestání. První z nich je 

situace, kdy je společně s návrhem na potrestání předán soudu zadržený podezřelý podle § 

314b odst.2) tr. řádu. 
104

 Druhým případem je, že podezřelý nebyl spolu s návrhem na 

potrestání předán soudu, tedy nebyl omezen na osobní svobodě zadržením § 314b odst.3) 

tr. řádu. Samosoudce přezkoumá návrh dle § 314c tr. řádu a ve věci rozhodne. 

9.2.1 Pojem odklon 

Odklon v trestním řízení představuje možnost odchýlení se od běžného průběhu 

trestního řízení jednak směrem k určitému zkrácenému řízení (nejčastěji formou trestního 

příkazu nebo schválení dohody o vině a trestu), jednak k vyřízení věci státním zástupcem 

či soudem, jenž nedospěje k vyslovení viny ani uložení klasické trestně právní sankce 
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(např. různé formy podmíněného zastavení trestního stíhání, odstoupení od trestního 

stíhání, narovnání), anebo dokonce k mimosoudnímu vyřízení věci v rámci jiného typu 

řízení. V České republice jsou odklony využívány pouze jako alternativy k běžnému 

průběhu tr. řízení v intencích restorativní justice.
105

  

Důvodem přijetí „odklonů“ do českého právního řádu bylo přispění k efektivnějšímu 

vyřizování trestních věcí bez konání hlavního líčení nebo řízení před soudem v právně a 

skutkově jednodušších případech, spáchaných dosud netrestanými pachateli.
106

 Aplikace 

odklonu je podmíněna dobrovolným souhlasem obviněného či podezřelého. Vyjádřením 

takového souhlasu, který je u každého druhu odklonu zákonnou podmínkou, se obviněný 

dobrovolně podřizuje omezením či povinnostem, jež vyplynou z rozhodnutí o odklonu, a 

vzdává se také práva na řádný průběh procesu zahrnující právo na řízení před nezávislým a 

nestranným soudem (čl. 6 evropské Úmluvy o ochraně základních práv a lidských 

svobod).
107

 

9.3 Podmíněné zastavení trestního řízení 

K zavedení institutu podmíněného zastavení trestního stíhání do našeho právního řádu 

došlo novelou tr. řádu č. 292/1993 Sb., právní úpravu tohoto odklonu nalezneme 

především v § 307 a 308 trestního řádu. Představuje procesně-právní formu alternativního 

řešení trestních věcí, jejíž podstatou je dočasné zastavení probíhajícího trestního stíhání 

s tím, že vyhoví-li obviněný uloženým podmínkám po stanovenou zkušební dobu, bude 

jeho trestní stíhání zcela zastaveno. Jedná se tak o rozhodnutí mezitímní, jelikož právní 

účinky tohoto rozhodnutí ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) tr. řádu nastanou až právní mocí 

rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil nebo tzv. fikcí osvědčení dle § 308 odst.2 a 3 tr. 

řádu.  

V opačném případě může soud nebo státní zástupce rozhodnout o tom, že se obviněný 

neosvědčil, což by vedlo k opětovnému zahájení trestního stíhání dle § 308 tr. řádu.
108

 Tzv. 

základní podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání jsou vymezeny tak, že 

v řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud (a v přípravném řízení státní 
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zástupce) podmíněně zastavit trestní stíhání, lze-li s ohledem k osobě obviněného, 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu, takové rozhodnutí 

považovat za dostačující. Dále je podmínkou, že se obviněný k činu doznal a nahradil 

škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným uzavřel dohodu nebo jiná 

potřebná opatření k náhradě škody, vydal bezdůvodné obohacení činem získané nebo 

s poškozeným uzavřel dohodu o jeho vydání, anebo učinil jiná potřebná opatření. 

Novelou č. 193/2012 Sb. s účinností od 1. 9. 2012 byl vložen nový druhý odstavec 

ustanovení § 307, který zavedl tzv. zvláštní formy podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Došlo tak k rozšíření možnosti použití odklonu v případech vyznačujících se vyšší 

společenskou škodlivostí za předpokladu, že obviněný splní podmínky v odstavci prvém a 

zaváže se, že se ke zdržení se určité činnosti během zkušební doby, a to až na dobu pěti let, 

nebo složí na účet soudu (státního zastupitelství) peněžitou částku
109

 určenou obětem 

trestné činnosti. Zákonodárce v důvodové zprávě uvedl, že tato úprava má posloužit jako 

nástroj při řešení deliktů v dopravě v případech, kdy s ohledem k osobě obviněného postačí 

jeho dočasné odstavení od činnosti vyžadující zvláštní povolení (typicky je takovouto 

činností řízení motorového vozidla).  

V případě závazku zdržení se určité činnosti v souvislosti s níž se obviněný dopustil 

přečinu, se nejedná o formu trestněprávní sankce, ale o jednostranný výslovný závazek 

obviněného zdržet se v budoucnu určité činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení nebo 

jejíž výkon upravuje zvláštní právní předpis.  

Nejvyšší soud ve svém usnesení 7 Tdo 906/2014 ze dne 13. 07. 2014 došel 

gramatickým výkladem časových vymezení „ve zkušební době“ a „během zkušební doby“ 

k závěru, že z vymezení doby, po kterou se obviněný zaváže zdržet určité činnosti, a 

zkušební doby v tomto ustanovení lze učinit závěr, že formulací „ve zkušební době“ je 

myšlena celá délka zkušební doby, naproti tomu v případě časového vymezení „během 

zkušební doby“ znamená kdykoli v průběhu zkušební doby. Závazek zdržení se určité 

činnosti trvá zásadně po celou dobu stanovené zkušební doby, nelze však zcela vyloučit, 

byť to zákon výslovně neuvádí, že se obviněný zaváže ke zdržení se určité činnosti na 

                                                 
109

 V případě výše peněžité částky uvádím usnesení Krajského soudu v Praze 10 To 84/2016 ze dne 

16.02.2016 ve věci stížnosti státního zástupce OSZ Praha – západ, který poukazoval na výši postihu, která 

hrozí řidiči za obdobný přestupek v rozmezí 25-50 tis. Kč, při zjištění nižšího množství alkoholu ve správním 

řízení. Krajský soud však odmítl jakékoli mechanické porovnávání trestních a správních sankcí a dále se 

vyslovil, že přijetím takového názoru by byla popřena individualizace trestu.  
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kratší dobu, než bude stanovená zkušební doba v § 307 odst. 3 tr. řádu – srov. Šámal, P. a 

kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3491.  

V souvislosti se „zdržením se určité činnosti“ vyvstal aplikační problém v kauze 

Davida Limberského, kdy Nejvyšší soud ve své tiskové zprávě
110

 konstatoval, že závazek 

obviněného zdržet se určité činnosti podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu má zásadně trvat 

po celou zkušební dobu stanovenou podle § 307 odst. 3 tr. řádu, protože při kratším 

závazku obviněného zákon nedovoluje před uplynutím zkušební doby vrátit řidičské 

oprávnění (§ 102 odst. 1, 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) a 

rovněž v této zprávě odkázal na stanovisko, které teprve bude publikováno v trestní části 

Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Navzdory tomu státní zástupce 

Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ve výše uvedené trestní věci zvolil řešení, 

které zákon umožňoval a zároveň bylo v souladu s dosavadní judikaturní praxí Nejvyššího 

soudu.
111, 112

 

Délka trvání závazku, po kterou se fotbalový reprezentant zavázal zdržet se určité 

činnosti, byla jeden rok, avšak zkušební doba, kterou navrhl státní zástupce nad 

obviněným, byla stanovena v délce 4 let. S ohledem na zřejmou disproporci, na kterou 

upozornil ve stížnosti obhájce obviněného, žalobce městského státního zastupitelství 

v Praze moderoval předmětné usnesení a snížil původně stanovenou zkušební dobu na 

jeden rok. Rozdílná praxe ukládání různých zkušebních lhůt a závazků spočívajících ve 

zdržení se určité činnosti vedla v praxi k nejednotnému postupu správních orgánů, resp. 

magistrátů, které nestejně postupovaly v případě vracení řidičských oprávnění před 

skončením stanovené zkušební doby podle § 307 odst.3. tr. řádu. 

Ke sjednocení trestní ale i správní praxe došlo následně přijetím usnesení 4 Tdo 

6/2015 ze dne 14. 04. 2015, ve kterém soud konstatoval: I. Závazek obviněného, že ve 

smyslu ustanovení § 307 odst. 2 písm. a) tr. ř. se zdrží určité činnosti (např. řízení 

motorových vozidel), nemůže být delší než zkušební doba, kterou soud stanoví v rozhodnutí 

o podmíněném zastavení trestního stíhání. Proto v případě, že se obviněný zaváže zdržet se 

určité činnosti na dobu překračující zkušební dobu, soud svým rozhodnutím jeho závazek 
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 Tisková zpráva NS: K délce trvání závazku obviněného zdržet se určité činnosti, v závislosti na zkušební 

době, ze dne 26. 05. 2016 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.08.2014, sp.zn. 7 Tdo 906/2014 
112

 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3491   
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formuluje tak, aby se vztahoval jen na stanovenou zkušební dobu podmíněného zastavení 

trestního stíhání.  

II. Pokud se obviněný zaváže, že během zkušební doby se zdrží určité činnosti, pak se 

do stanovené doby trvání tohoto závazku nezapočítává doba, po kterou před právní moci 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nemohl takovou činnost vykonávat, 

protože mu bylo příslušným orgánem odňato oprávnění k jejímu výkonu.
113

 

V případě, že se obviněný zaváže ke zdržení se řízení motorového vozidla, pozbývá 

právní mocí usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání řidičské oprávnění podle § 

94a zákona o silničním provozu až do doby, než mu je správní orgán podle § 102 odst. 1, 

téhož zákona vrátí. V tomto okamžiku je ex lege zapotřebí, aby v žádosti o vrácení 

řidičského oprávnění bylo uvedeno datum nabytí právní mocí rozhodnutí o osvědčení ve 

zkušební době a dále podle odst. 3 téhož ustanovení musí být žádost doložena rozhodnutím 

o osvědčení nebo neosvědčení se, tedy takovým rozhodnutím, kterým bylo rozhodnuto o 

podmíněném zastavení trestního stíhání. 

Nejvyšší soud dále vyjádřil názor, že není přijatelné, aby se délka zkušební doby 

automaticky řídila délkou závazku obviněného určitou činnost nevykonávat, jelikož pak by 

to byl obviněný, kdo by ve výsledku určoval podmínky rozhodnutí o podmíněném 

zastavení, a soud by tak rezignoval na svou funkci. V praxi to ovšem znamená, že se 

samosoudce zeptá obviněného, zda je ochotný se zavázat na určitou dobu ke zdržení se 

určité činnosti a následně se stanovená zkušební doba shoduje s dobou tohoto závazku. 

V úvahu přichází další řešení za situace tehdy, pokud byl obviněnému zadržen řidičský 

průkaz. Navzdory judikatuře NS poté soud přihlédne k době, po kterou obviněný již neřídí, 

a vysloví nad ním pouze zkušební dobu podle § 307 odst.3 tr. řádu. Třetí možností je, že se 

namísto závazku zdržet se určité činnosti obviněný rozhodne poskytnout částku na pomoc 

obětem trestné činnosti.
114

  

V aplikační praxi není jednotné shody, zda je vhodné aplikovat jakýkoli odklon 

v případě úmyslného trestného činu (ve smyslu § 15 tr. zákoníku), zejména jedná-li se o 

přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Tento názor potvrzují rozdílné statistiky a 

přístupy soudů při užívání § 307 odst.1, 2 tr. řádu.  
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 Srov. ZŮBEK, J: Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Bulletin advokacie 5/2016, s. 15 
114

 Usnesení senátu tr. kolegia ze dne 14.4.2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015 
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U Obvodního soudu pro Prahu 2 došlo k vytvoření jistého pravidla při aplikaci 

„podmíněného zastavení“, při kterém je mimo jiné zohledňována míra zavinění, spočívající 

v míře ovlivnění řidiče návykovou látkou. Praxe tuto hodnotu vymezila na úrovni 1,5 g/kg 

alkoholu (ekvivalentu návykové látky) v krvi. Za těchto podmínek soud podmíněně 

zastavil trestní stíhání ve 114 případech, státní zastupitelství v rámci přípravného řízení ve 

3 případech a ve zkráceném přípravném řízení ve 2 případech.
115,116

 

9.4 Trestní příkaz 

Trestní příkaz je jedním z nástrojů samosoudce, kterým lze meritorně rozhodnout ve 

věci, aniž by bylo potřeba věc projednat v hlavním líčení s ohledem na rychlost a 

ekonomiku trestního řízení ve skutkově a právně méně složitých věcech, ve kterých může 

být účelu trestního řízení dosaženo bez nařízení hlavního líčení. Samosoudce rozhoduje na 

základě spisového materiálu, např.: úředního záznamu, protokolu o nehodě, znaleckých 

posudků, které opatřily orgány činné v trestním řízení v průběhu přípravného nebo 

zkráceného přípravného řízení a který byl soudu předložen spolu s návrhem na potrestání 

nebo obžalobou, a to za splnění podmínky, že skutkový stav věci je náležitě objasněn. 

Trestní příkaz se oznamuje doručením obviněnému, a to výhradně do vlastních rukou bez 

možnosti fikce náhradního doručení z důvodu, že po uplynutí osmidenní lhůty pro podání 

odporu má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozhodnutí. Dále soud doručuje státnímu 

zástupci, obhájci obviněného (byl-li obviněný zastoupen) a rovněž poškozenému za 

splnění podmínky, že uplatnil v řízení nárok na náhradu škody.  

V případě že, obviněný nebo státní zástupce nesouhlasí s obsahem trestního příkazu, 

jsou oprávněni podat proti trestnímu příkazu odpor, který trestní příkaz ex lege ruší a 

samosoudce je povinen nařídit podle § 314g odst. 2 tr. řádu hlavní líčení, které ve výsledku 

umožňuje plně rozvinout procesní práva obviněného a státního zástupce a dosáhnout tzv. 

rovnosti zbraní v hlavním líčení.
117,118
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 Statistika Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 za rok 2015 
116

 Od mediální kauzy kapitána FC Plzeň, který způsobil v opilosti nehodu, při které rozbil plot a poškodil 

omítku školy, současně splnil všechny podmínky pro odklon dle § 307 odst. 1 2 tr. řádu již v přípravném 

řízení, rozhodlo Městské státní zastupitelství v Praze, že z důvodu generální prevence není vhodné, aby státní 

zástupci podmíněně zastavovali trestní stíhání. 
117

 Viz. Čl. 40 LZPS 
118

 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 

3569-3584 
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S ohledem na skupinovou závažnost deliktů v dopravě jsou právě tyto skutky 

nejčastěji vyřizovány formou trestního příkazu. Bývá pravidlem, že si obvinění ani 

neuvědomují, že podáním odporu nedochází k uplatnění zákazu reformationis in peius a 

stejně tak může dojít ke zpřísnění právní kvalifikace skutku. Obvinění tak nejčastěji činí 

z důvodu uložení trestu zákazu činnosti podle § 73 tr. zákoníku, který se v jejich 

posuzovaném případě jeví neobvykle přísný.
119

 V praxi Obvodního soudu pro Prahu 2 

bývá velmi častým důvodem podání odporu důvod, jelikož se obviněný domáhá docílit 

v průběhu hlavního líčení podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. řádu. 

V jehož průběhu se nejčastěji zaváže, že se zdrží řízení motorových vozidel, anebo složí 

částku na pomoc obětem trestné činnosti. 

Závěr 

Cílem a smyslem této diplomové práce bylo zachytit a rozebrat nejpodstatnější 

problematiku přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

S tím se pojí specifika dokazování „stavu vylučujícího způsobilost“, které je mimo 

jiné předmětem této práce, jejímž účelem je nejen důkaz, že se autor při dovršení studia 

orientuje v záležitostech teoretických i praktických na požadované úrovni, ale přináší také 

vlastní pohled na základě justiční praxe, samostatného studia, konzultací a podkladů z 

forenzní oblasti. 

V průběhu studia jsem dospěl k poznatkům, že stávající právní úprava a praxe nejen 

soudů, ale i státních zastupitelství, opírající se jak o judikaturu, tak i o rozličně uznávané 

(prahové) hodnoty pro vybrané návykové látky, právní jistoty nedosahuje. Případy 

nejednotné praxe užití odklonů v případech deliktů v dopravě tuto nejednotnost pouze 

potvrzují. Problém spočívá i v natolik širokém množství návykových látek, se kterými se 

v praxi setkáváme, že je mimo praktickou možnost zákonodárce i odborné veřejnosti 

stanovit prahové hodnoty pro tyto návykové látky. Z tohoto důvodu je stanovena prahová 

hodnota judikaturou pouze pro jedinou návykovou látku, alkohol. V ostatních případech je 

nutno individuálně prokazovat, především pro prokázání subjektivní stránky ve vztahu ke 

stavu vylučujícímu způsobilost. Kromě toho může nastat důkazní nouze v případě, že 

pachatel odmítne strpět odebrání vzorku tělní tekutiny s ohledem na ochranu 
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 Soud provede dokazování, a jestliže nevyjdou najevo jiné okolnosti, které by nasvědčovaly uložení 

mírnějšího trestu, soud uloží v hlavním líčení stejný trest, jako byl uložen trestním příkazem. 
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nedotknutelnosti tělesné integrity. Podezřelý v takovém případě čelí pouze přestupkovému 

řízení, které je pro pachatele přes relativně vysoký postih výhodnější, než řízení trestní, a 

to především pro ty, po kterých je vyžadována trestní bezúhonnost. V případech jiných 

návykových látek, nejsou-li zjištěny jejich konkrétní hladiny, je na rozdíl od alkoholu 

obecné rozpoznání a určení vylučujícího stavu prakticky vyloučeno. 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že tato oblast vyžaduje více pozornosti a 

především „komplexní“ právní úpravu, která by zajišťovala vyšší míru účinnosti, rovnosti i 

spravedlnosti. 
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Seznam zkratek 

OS-P2 Obvodní soud pro Prahu 2 

NS Nejvyšší soud 

NTOS nepodmíněný trest odnětí svobody 

Sb. Sbírka zákonů 

TČ trestný čin 

ZPPK Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

ZoTOPO Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

ZSVM Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

tr. zákoník Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

tr. řád  Trestní řád, zákon č. 141/1964 Sb. 

LZPS.  Listina základních práv a svobod. 
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Abstract 

Přečin ohrožení pod vlivem návykové látky je jedním z nejčastěji vyskytujících se 

trestných deliktů se kterým se česká společnost setkává. 

Svou diplomovou práci jsem rozdělil do deseti kapitol. První kapitola pojednává o 

znacích skutkové podstaty trestné činu ohrožení pod vlivem návykové látky, tak jak je dělí 

právní teorie. Druhá kapitola popisuje problematiku protiprávnosti skutku. Třetí kapitola se 

zabývá rozborem kvalifikačních okolností, které zákonodárce stanovil ve druhém odstavci 

přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čtvrtá kapitola popisuje problematiku a 

podmínky účasti osob odlišných od hlavního pachatele na spáchání tohoto skutku. Pátá 

kapitola popisuje charakteristický průběh uskutečňování úmyslu pachatele spáchat trestný 

čin. Šestá kapitola se zabývá nejčastěji se vyskytující trestnými činy, které se společně 

vyskytují s daným přečinem. Sedmá kapitola je věnována novému fenoménu prokazování 

stavu vylučujícím způsobilost v případech ovlivnění jinou návykovou látkou. V osmé 

kapitole se zaměřuji na problematiku ukládání jednotlivých druhů sankcí s ohledem ke 

stávající praxi v souvislosti s uložením sankce za předmětný skutek podle § 274 tr. 

zákoníku. Devátá kapitola popisuje některé formy tzv. zvláštních způsobů řízení, které jsou 

uplatňována v řízení o přečinu podle § 274 tr. zákoníku. 
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EN: 

The misdemeanor of endangering under the influence of addictive substance is one of 

the most frequently occurring criminal offenses that the Czech society encounters. 

I have divided my thesis into nine chapters. The first chapter deals with elements of 

the criminal offense under the influence of addictive substance as divided by legal theory. 

The second chapter describes the issue of the unlawfulness of the deed. The third chapter 

deals with an analysis of qualifying circumstances that legislature provided in the second 

paragraph of the misdemeanor of endangerment under the influence of drugs. The fourth 

chapter describes the issue and the conditions of participation of persons other than the 

principal perpetrator of the deed. The sixth chapter deals with the most common criminal 

offenses that occur along with the abovementioned misdemeanor. The seventh chapter is 

devoted to the new phenomenon of proving a condition that excludes competence in cases 

of influencing other addictive substance. In the eighth chapter I focus on the issue of 

showing of various types of sentences with regard to current practice in relation to 

sentencing for the deed in question under Section 274 of the Criminal Code. The ninth 

chapter describes various forms of so-called special methods of proceedings which are 

used in the proceedings on the misdemeanor set out in Section 274 of the Criminal Code. 
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