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1.

Úvod
Cílem této mé diplomové práce je detailněji se zaměřit na trestný čin opilství

obsažený v ustanovení § 360 TZ z hlediska aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zároveň
je podstatné, jako dílčí cíl, poskytnout určitý exkurz do historické problematiky tohoto
trestného činu a zmapovat jeho vývoj v trestních zákonících až do dnešní právní úpravy.
Mezi dílčí úkoly této práce patří objasnění či zmapování zastoupení četnosti aplikace
daného ustanovení trestného činu opilství v právní praxi a výskytu tohoto trestného činu ve
společnosti.
Vzhledem k tomu, že trestný čin opilství se ze své skutkové podstaty jeví jako značně
problematický, tak si tato práce vytyčuje za cíl, vytvořit komparaci pojednání právních
odborníků v této tematice.
Trestný čin opilství není výhradním institutem českého trestního zákoníku, s jeho
úpravou se setkáváme i v rámci zahraničních právních řádů. Na vzájemné propojení či
inspiraci se práce zaměřuje především v historickém vývoji příslušného ustanovení.
Hlavní smyslem diplomové práce bude především charakterizace trestného činu
opilství, jež bude podrobněji rozebráno v následujících kapitolách. Pro důkladné pochopení
skutkové podstaty trestného činu opilství a pro pochopení vývoje tohoto ustanovení se hned
v první kapitole se práce bude zabývat historickým exkurzem, který v hrubých rysech nastíní
počátky právní úpravy a podrobněji se historickému vývoji trestného činu opilství a dále se
věnovat v časovému období od Marie Terezie až po současnou platnou a účinnou právní
úpravu na našem území.
V následující druhé kapitole a jejích podkapitolách budou postupně rozebírány
jednotlivé pojmy skutkové podstaty trestného činu opilství jejich detailnější specifikace.
Třetí a čtvrtá kapitola je věnována problematice součinnosti na trestném činu opilství a
problematice souběhu tohoto trestného činu s jinými trestnými činy. Pátá kapitola je
věnována samotné trestní sazbě a sankci pro ty pachatele, jež se zmíněného trestného činu
opilství dopustili. Pro větší přehlednost či snazší vizualizaci dané problematiky, je do
diplomové práce začleněno několik případů judikatury vycházející ze soudní praxe.
Obsah diplomové práce je osnovou členěn do pěti kapitol, tyto jsou pak dále téměř
pravidelně rozdělovány na podkapitoly a tyto posléze do jednotlivých dílčích úseků.

1

V průběhu zpracovávání zadaného tématu jsou informace čerpány z trestního zákona,
učebnicových publikací a dalších právních předpisů, které mají souvislost s tématem
trestného činu opilství. Zároveň bylo pro účely zpracování práce vycházeno z judikatury
českých soudů, komentářů k aktuálnímu trestnímu zákonu a z trestních zákonů, které již byly
nahrazeny pozdějšími trestními zákony. Dále pak bychom neměli opomenout zmínit zdroje
v podobě řady odborných článků nejen o samotném trestném činu opilství ale i o institutech,
které s tímto trestným činem úzce souvisejí.
Záměrem diplomové práce je podrobná analýza trestného činu opilství a s ním
související instituty. A to způsobem přijatelným a vyhovujícím odborníkům v oboru práva.
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2.

Historický vývoj právní úpravy trestného činu opilství na českém
území
Koncepce upravující odlišný přístup a trestání nepříčetných osob nepředstavuje

žádnou novinku. Počátky právního institutu nepříčetnosti nalezneme již v dobách starověku.
Příkladně již v dobách římského práva se setkáváme s koncepcí, která připouštěla
uložení mírnějšího trestu duševně nemocným pachatelům, kdy se tito rozlišovali na tzv.
furiosi, mente capti a demetes.1
Přestože institut v dnešní době formulovaný jako institut nepříčetnosti, který
s trestným činem opilství neodmyslitelně souvisí, prošel vývojem dlouhým několik staletí,
byla jeho právní úprava dlouho velmi roztříštěná a kusá, a to nejen věcně ale i
z geografického hlediska. Z tohoto důvodu jsou následující odstavce zaměřeny na ty kodexy,
jež jsou významné z hlediska českého trestního práva, konkrétně od doby Marie Terezie.2
V následujících odstavcích týkající se historie budeme používat institut týkající se
nepříčetnosti, který se objevuje přibližně až na počátku 20. století, i u případů osob duševně
nemocných a osob opilých (jednajících pod vlivem alkoholu, jednající ve stavu opojení), a
to čistě jen pro zjednodušení, ačkoliv se v dané době nemusel a nepoužíval.
2.1

Constitutio Criminalis Theresiana z roku 1768
Constitutio Criminalis Theresiana neboli Hrdelní řád z roku 1768, vydaný za vlády

Marie Terezie, byl z hlediska úpravy trestního práva na našem území významnou kodifikací.
Jednalo se totiž o kodex, který v rámci vývoje trestního práva hrál významnou sjednocující
roli, ačkoli byl tento kodex platný jen 19 let. Tento zákon byl platný na území celého
císařství, ovšem mimo Uherska. Pokud jde o vztah mezi předcházejícím kodexem Constitutio
Criminalis Carolina a kodexem Constitutio Criminalis Theresiana, předcházející úprava měla
již jen podpůrnou funkci, která nebyla Theresianou podporována.3

1

PAVLOVSKÝ, P. a kol., Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualizované vydání, Praha, 2012, Grada
Publishing, a.s., s. 15
2
Relativně humánní pojetí institutu nepříčetnosti bylo upraveno již v kodexu Constitutio Criminalis Carolina
z roku 1532 z období vlády Karla IV.. V této kodifikaci je zakotveno trestání pachatelů „zbavených
rozumu“ a toto trestání bylo vykonáváno „radou znalců „.
3
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 4, s. 35-36
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Constitutio Criminalis Theresiana nebyl svým obsahem novátorský, spíše naopak.
Lze říci, že v některých směrech byl poměrně zastaralý, ku příkladu pro svou koncepci
chápající trest jako mstu. Ovšem v případě právní úpravy, kterou v dnešní době klasifikujeme
jako institut nepříčetnosti, a to i nepříčetnosti zaviněné, můžeme říci, že ta byla na svou dobu
překvapivě rozsáhlá a pokroková. Pokud jde přímo o úpravu trestného činu opilství, ta je v
Constitutio Criminalis Theresiana zahrnuta v článku 11 § 5. Opilství, ebrietas, zde bylo
rozděleno do 3 kategorií.
Opilství nezaviněné, ebrietas involuntaria, je kategorií, do které spadá opilství či stav
pomatení smyslů, ke kterým u pachatele došlo bez zavinění. Pachatel se tedy do stavu
nepříčetnosti dostal náhodou, případně na základě donucení, podnětu ze strany jiné osoby.
Constitutio Criminalis Theresiana stanovovala beztrestnost pachatele plně zbaveného
smyslů, tedy nepříčetného. Pokud jde o trest osoby, jež zavinila nepříčetnost jiného, ten měl
být, vzhledem k okolnostem daného případů, koncipován tvrdě. Důraz byl kladen především
na způsob, jakým pachatel jiného ke konzumaci přiměl. Zda se jednalo o donucení fyzické
či pomocí lsti a jestli škodlivý následek pachatel předpokládal nebo byl tento následek
pachatelovým cílem. Lze tedy říci, že v rámci ebrietas voluntariam byl, z pohledu dnešní
právní úpravy obsažen institut nepřímého pachatelství.
Další kategorií v Theresianě bylo tzv. ebrietas voluntariam cum plena mentis
alienatione, tedy opilství chtěné s plným vědomím, úmyslem jiného. Tento druh opilství
pachateli zajišťoval mírnější trest, ovšem za splnění následujících podmínek. A to, že stav
opilosti byl vyvolán pohrůžkou či z podobného podnětu jiného a pachatel se obvykle v
opilosti trestného jednání nedopouštěl, ani pro něj nebyl dosud trestaný. Třetí, poslední
kategorií opilství upravenou v kodexu je tzv. ebrietas voluntariam cum aliquot rationis usu,
opilství chtěné s nějakým užitím rozumu. Zde byla pachateli přiřknuta plná odpovědnost za
jednání v opilosti, kdy nebyl zcela nepříčetný, tedy plná trestní odpovědnost pachatele
jednajícího ve stavu zmenšené příčetnosti. 4

4

ŘÍHA. Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 4, s. 36-37
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2.2

Obecný zákoník o zločinech a jejich trestání z roku 1787
Zastaralá koncepce Constitutio Criminalis Theresiana byla, relativně brzy po svém

vzniku, z popudu Josefa II. roku 1787 nahrazena Obecným zákoníkem o zločinech a jejich
trestání. Tento zákoník byl, až na některé pozůstatky feudálních úpravy, na svou dobu
koncipován moderním způsobem. Poprvé zde došlo k vytyčení zásady „nullum crimen, nulla
poena sine lege“. Zásadním rozdílem oproti úpravě v Theresianě bylo, že zde stav
nepříčetnosti nebyl brán jako polehčující okolnost, ale jako okolnost „vylučující zlý úmysl“.
Pachatelem trestného činu tedy nemohla být osoba jednající bez zlého úmyslu, přičemž v
ustanovení § 2 zákoníku byla upravena následující zásada: „ke kriminálnímu zločinu patří
zlý úmysl a svobodná vůle.“ Bylo předpokladem, že každá osoba disponuje svobodnou vůlí
a v ustanovení § 5 byly vymezeny skutečnosti, kdy byla svobodná vůle vyloučena. Jednou z
podmínek, které svobodnou vůli vylučují, patří i stav opojení, upravený v ustanovení § 5
písm. c) zákoníku následovně: „Nedostatek svobodné vůle zprošťuje obvinění z kriminálního
zločinu, pokud byl zlý skutek spáchán v opojení, které si přivodil náhodně bez obmyslu
namířeného ke zločinu, nebo jinak v pomatení mysli, ve kterém si pachatel svého jednání
nebyl vědom.“5
2.3

Zákon o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803 a Zákon o
zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852
Roku 1803 vešel, pro celou monarchii kromě Uher, v platnost Zákon o zločinech s

těžkých policejních přestupcích a ten roku 1852 následován zákonem č. 117/1852 ř. z., zákon
o zločinech, přečinech a přestupcích, který jen částečně rekodifikoval zákon z roku 1803.
Oba tyto kodexy měli za vzor Obecný zákoník o zločinech a jejich trestání z roku 1787.
Z toho důvodu je právní úprava týkající se trestání zaviněně nepříčetných pachatelů v obou
zákonech upravena téměř shodným způsobem (pro jednoduchost postačí uvedení příslušných
ustanovení jednoho z těchto zákonů) oba vycházejí z koncepce, kdy je nepříčetnost brána
jako důvod pro vyloučení „zlého úmyslu“. Tato skutečnost je reflektována v ustanovení § 2
písm. c) zákona o zločinech, přečinech a přestupcích takto: „v úplném opilství, ve kteréž se

5

ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 4, s. 37-38
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pachatel připravil, zločinu v úmyslu nemaje (§ § 236 a 523), anebo v jiném pomatení smyslů,
v němž sobě činu svého vědom nebyl.“6
V rámci tohoto zákona jsou upraveny jak dolózní, tak kulpózní případy actio libera
in causa a v neposlední řadě také opilství, jako přestupek proti veřejné mravnosti, v případě,
že se pachatel ve stavu opilosti dopustil zločinu. V jiných než dříve uvedených případech,
byl čin spáchaný v nepříčetnosti beztrestný. Opilství pak bylo v ustanoveních § 236 a § 523
upraveno následujícím způsobem:
„§ 236
Při zločinech spáchaných v nahodilém opilství přičítati se má opilství za přestupek
Ačkoliv činy, jež jinak jsou zločiny, když spáchány v nahodilém opilství, za zločiny
pokládati se nemohou (§ 2 lit. c), tresce se v tomto případu opilství jako přestupek (§ 523).“
„§ 523
Opilství. Trest
Pro opilství jako přestupek trestati se má, kdo jsa opilým vykoná nějaký čin, který by
se mu krom opilství přičítal za zločin (§ 236). Trestem na to jest vězení od jednoho až do tří
měsíců. Věděl-li opilý ze zkušenosti, že v opilství podroben jest prudkým hnutím mysli, má
býti vězení zostřeno, ale při těžších zlých skutcích uznati se má na tuhé vězení až do šesti
měsíců.“7
Kromě uvedených ustanovení je v tomto zákoně, konkrétně v ustanovení § 524,
upraveno ještě i tzv. zastaralé opilství a to následovně:
„Pro zastaralé opilství jako přestupek trestati se mají řemeslníci a nádeníci, kteří
pracují na střechách a lešeních, nebo kteří zacházejí s věcmi, s nimiž spojeno je nebezpečí
ohně, jakož i takové služebné osoby, jejichž nebedlivostí může oheň snadno povstati, a to
vězením od jednoho až do osmi dnů, opakuje-li se to, až i do jednoho měsíce a podle okolností
i také zostřeným vězením. Trest pro zastaralé opilství se sice ukládá z úřední povinnosti, když
bylo veřejné a když vrchnost z toho důvodu o něm dozví, kromě toho však tehdy, když si na
to stěžují u úřadu mistři nebo služební pánové.“ 8

6

Dostupný z: <https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=17&Section=1&IdPara=1&ParaC=2>
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy na našem území. Trestní právo. 2007, 5, s. 37-39
8
zákon č.117/1852, zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění zákona č. 162/1949 Sb.,
účinný ke dni 31.7.1950.
7

6

Dnes můžeme přestupek opilství v § 523 srovnat s trestným činem opilství dle § 360
TZ a přestupek zastaralého opilství v § 524 přirovnat k trestnému činu podle § 274 TZ –
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Právní úprava v Zákoně o zločinech, přečinech a přestupcích se vztahovala výhradně
jen na ty trestné činy, které byly spáchány pod vlivem alkoholu, nikoli vlivem jiných
návykových látek. Stav opilosti musel být zaviněným, toho zavinění se však netýkalo
trestného činu spáchaného v opilosti. Abstraktní ohrožení, které je pro opilství
charakteristické, je reflektováno i nízkou trestní sazbou.910
2.4

Trestní zákon z roku 1950 (zákon č. 86/1950 Sb.)
Poté, co dne 28. října 1918 došlo ke vzniku samostatného československého státu,

byly právní předpisy Rakouska-Uherska recipovány – došlo k vydání tzv. recepční normy, a
tak k zachování právního dualismu (pro území Čech, Moravy a Slezska – rakouský trestní
zákoník a pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi – uherský trestní zákoník). Tento stav
měl být jen dočasným, k rekodifikaci ovšem došlo až během tzv. právnické dvouletky, zhruba
o třicet let později, po komunistickém převratu roku 1948. Dne 1. srpna 1950 nahrazuje,
dosud platný Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích, zákon č. 86/1950 Sb.. 11
Ačkoli byl mezi zákony z let 1852 a 1950 značný časový rozestup, trestněprávní
úprava týkající se nepříčetných osob, které se do tohoto stavu dostali zaviněně, je relativně
neměnná. Trestní zákon z roku 1950, po vzoru svých předchůdců, upravuje všechny tři
případy – actio libera in causa dolosa, actio libera in causa culposa a trestný čin opilství.
V rámci zákona č. 86/1950 Sb., bylo opilství upraveno takto:
„Opilství.
§ 186.
Kdo se požitím alkoholického nápoje nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu
nepříčetnosti, v němž se dopustí trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na pět

9

ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 5, s. 37-39
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 6, s. 27-28
11
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s. 40
10
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let; dopustí-li se však trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán
oním trestem mírnějším.“12
„§ 187.
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.“13
Ustanovení § 187 odst. 1 se vztahuje na opilé osoby, které mají v tomto stavu sklony
k páchání výtržností, příp. osoby, které jiné osoby s těmito sklony úmyslně opíjí. V případě
§ 187 odst. 2 bylo dostačující jednání, které mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo
majetku v důsledku požití alkoholu.14
V tomto zákoně se již pracuje s předpokladem, že stav nepříčetnosti mohl být u
pachatele vyvolán i jiným způsobem než vlivem alkoholu. Připuštění vlivu jiných látek na
příčetnost pachatele ovšem není jedinou změnou, ke které v rámci zákona z roku 1950 došlo.
Trestní sazba byla vzhledem k dřívějším trestním úpravám zvýšena, a to z trestu vězení v
rozmezí od jednoho do tří, resp. šesti měsíců, na trest odnětí svobody až na pět let.15
2.5

Trestní zákon z roku 1961 (zákon č. 140/1961 Sb.)
S účinností 1. ledna 1962 byl 29. listopadu přijat trestný zákon č. 140/ 1961 Sb., ve

kterém došlo ke značným změnám v oblasti trestání zaviněně nepříčetných. Tento zákon byl
totiž koncipován po vzoru sovětského práva a došlo k opuštění koncepce tzv. Rauschdeliktu.
Na místo této koncepce nastupuje plná trestní odpovědnost pachatelů, kteří si zaviněně,
vlivem alkoholu či jiné omamné látky, způsobili stav nepříčetnosti. Tento případ plné
odpovědnosti představoval výjimku z aplikace § 12 zákona č. 140/1961 Sb., který byl
následujícího znění:16
„§ 12
12

zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 68/1957 Sb., účinný ke dni 31.12.1961.
zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 68/1957 Sb., účinný ke dni 31.12.1961.
14
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s.41-42
15
Tamtéž.
16
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s. 43-44
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Nepříčetnost
(1)

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho

nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
(2)

Ustanovení odstavce 1 se neužije, přivede-li se pachatel do stavu

nepříčetnosti, byť i z nedbalosti, požitím alkoholického nápoje nebo omamného
prostředku.“17
I nadále byly z hlediska trestní odpovědnosti rozlišovány situace: actio libera in causa
dolosa, actio libera in causa culposa a trestný čin opilství s plnou trestní odpovědností.
Opilství bylo v rámci zákona z roku 1961 upraveno následujícím způsobem1819:
„§ 201
Opilství
Kdo poté, co požil alkoholického nápoje, vykonává zaměstnání nebo jinou činnost,
při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem
činnosti nebo peněžitým trestem.“20
„§ 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,

17

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 490/1991 Sb., účinný ke dni 31.12.2009
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s. 43-44
19
V trestním zákoně z roku 1961 v původním § 201 nazvaném trestný čin opilství, obsah tohoto paragrafu
však spíše odpovídal dnešnímu pojetí trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Od 1.7.1990 se
název trestného činu podle § 201 změnil na označení “ohrožení pod vlivem návykové látky“, které je
užíváno dosud. Od 1.7.1992 byl do trestního zákona vložen § 201a, který obsahoval trestný čin “opilství”,
jehož podstata byla prakticky stejná, jako dnešní § 360. Z toho vyplývá, že v trestním zákoně č. 140/1961
Sb. byl vždy pouze jediný trestný čin s označením „opilství“, avšak měnila se jeho podstata.
20
zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
18
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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
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.“21
Následkem této novely tak došlo, až do novely č. 557/1991 Sb., k vymizení právní
úpravy opilství.
2.6

Právní úprava TČ opilství po novele č. 557/1991 z roku 1991
Skutková podstata opilství, tzv. Rauschdeliktu se do trestněprávní úpravy vrací v

rámci novely č. 557/1991 Sb., účinného od 1. ledna 1992.22
Zákonodárce prostřednictvím této novely reagoval na potřebu přesnější právní úpravy
odpovídající zásadám modernějšího pojetí trestního práva, a to včetně zásady nullum crimen
sine culpa.
V rámci novelizace se odstranila koncepce plné trestní odpovědnosti za čin v zaviněné
nepříčetnosti, § 12 zákona č. 140/1961 Sb., a bylo doplněno ustanovení, opětovně zavádějící
delikt opilství, § 201 a:
„§ 201 a
Opilství
1/ Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti,
do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude
potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však jednání, které má jinak
znaky trestného činu, na který zákon stanoví tresti mírnější, bude potrestán oním trestem
mírnějším.
2/ Ustanovení odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu
nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin.“23

21

zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-140>
CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Příručky Ministerstva spravedlnosti
České republiky. Svazek 5. Praha: SEVT, 1995. s. 34-35
23
zákon č. 140/1961 Sb., ve znění novely č. 557/1991, účinný ke dni 31.12.2009
22
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V 2 odstavci § 201 a, však došlo pouze k zakotvení případů actio libera in causa
dolosa, nikoli actio libera in causa culposa, ta byla do § 201 a odst. 2 začleněna až v rámci
novely č. 290/1993 do 1. ledna 2010, kdy nabyl účinnosti nový trestní zákoník.2425
2.7

Trestní zákoník z roku 2009 (zákon č. 40/2009 Sb.)
V této poslední kapitole týkající se vývoje právní úpravy trestného činu opilství, se

práce bude zabývat současnou právní úpravou, obsaženou v trestním zákoně č. 140/2009 Sb.,
který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010. Zákonodárce si prostřednictvím tohoto kodexu dává
za cíl modernizaci trestního práva tak, aby více a lépe odpovídalo závazkům, které Česká
republika má vůči ostatním státům, lépe korespondovalo se současnými světovými trendy a
aby došlo k obnově, dnes již nevyhovujícím ustanovením zákona č. 140/1961 Sb..
Neopomenutelná je změna pojetí trestného činu z materiálního na formální pojetí a
nově zavedené systematika zvláštní části zákona, kde je kladen větší důraz na ochranu
základních společenských hodnot, jako jsou život, zdraví člověka a jeho práva a svobody.26
Trestní zákoník z roku 2009 zakotvuje i dosud neupravené trestněprávní instituty jako
nepřímé pachatelství nebo nové typy alternativních trestů.
Definice skutkové podstaty trestného činu opilství je upravena v ustanovení § 360
TZ, v hlavě X. - „Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“, v šestém dílu spolu s
ostatními trestnými činy týkajících se tzv. Jiného rušení veřejného pořádku. Ustanovení §
360 TZ je následujícího znění:
„§ 360 Opilství
(1)

Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do

stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody
na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest
mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.

24

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANCHUDOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Příručky Ministerstva spravedlnosti
české republiky. Svazek 55. Praha: SEVT, 1995. s. 39
25
ŘÍHA, Jiří. Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo. 2007, 7-8, s. 44
26
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014. s 873.
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(2)

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

nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která
spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“27
Je zřejmé, že v porovnání z dřívějšími zákony, nedošlo u trestného činu opilství k
nějakým větším změnám. Pro svůj nejasný název a obsah je tak stále předmětem kritiky ze
strany odborníků.

27

§ 360 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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3.

Objekt a objektivní stránka
Trestný čin opilství je obsažen v ustanovení § 360 TZ. V systematice trestního

zákoníku je zařazen v rámci hlavy X, tedy mezi trestné činy proti pořádku ve věcech
veřejných.
Přestože je trestný čin opilství zařazen mezi trestné činy narušující soužití lidí, jako
primární objekt tedy zde vystupuje snaha o veřejný pořádek a ochranu společnosti. Můžeme
říci, že jelikož kvazideliktní jednání není zahrnuto zaviněním, pak ustanovení o opilství nemá
primárně působit proti páchání trestných činů v opojení návykových látek, ale proti
samotným přivedením se do takového stavu, vzhledem k potenciální nebezpečnosti, jež je se
stavem opojení spjata.28 Tímto způsobem definovaný objekt odpovídá pojetí abstraktně
ohrožovacího trestného činu. Za sekundární objekt označíme ten daný konkrétní zájem, který
byl v rámci stavu nepříčetnosti kvazideliktním jednáním pachatele ohrožen či porušen. 29
Méně často se můžeme setkat s názorem, který opilství označuje za konkrétní
ohrožovací trestný čin. Toto tvrzení se zakládá na předpokladu, že nebezpečí v konkrétním
případě opravdu vzniká. Zvýšené nebezpečí trestné činnosti vyvolané vlivem návykové látky
zde není dostačující. Stejně tak nelze penalizovat osoby za uvedení se do stavu nepříčetnosti.
U pachatele je tak vyžadováno, že je povinen nebo by měl a může vědět o své nebezpečnosti,
pokud se uvede do stavu nepříčetnosti. Toto vědomí se má vztahovat na daný okruh trestné
činnosti a jeho neoprávněnost. V rámci tohoto pojetí však narazíme na problém, spočívající
v obtížném rozlišení mezi rauschdeliktem a actionis liberae in causa.30

28

ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. s. 267–269,
dostupné z: <http://www.mvcr.cz//casopisy/kriminalistika/2002/02_04/riha.html>
29
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 874
30
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. s. 267-269,
dostupné z: <http://www.mvcr.cz//casopisy/kriminalistika/2002/02_04/riha.html>
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4.

Aplikace a požití návykové látky
Mezi způsoby, jakými se droga dostává do organismu řadíme požití, tedy způsob, kdy

se návyková látka do organismu dostává perorálně čili ústy. Vzhledem k tomu, že jde o
zavedený a běžně užívaný termín, nedochází při jeho vysvětlení k problémům. Pod pojem
požití je možné zahrnout i polykání (např. šťáv při žvýkání).31 Tento způsob přijetí návykové
látky je typickým například pro alkohol či extázi a LSD. Aplikací pak obecně rozumíme
jakékoliv další způsoby přijetí návykové látky do organismu, mimo orálních. Takovými
způsoby budou především vdechování, čichání, resp. inhalace těkavých návykových látek
jako je příkladně toulen. Návyková látka ve formě roztoku může být organismem přijata
prostřednictvím absorpce pokožkou či injekční aplikací (intravenózně, intramuskulárně)
nebo pomocí análních čípků32. Dalšími neopominutelnými příklady aplikace návykové látky
jsou šňupání a kouření. V případě šňupání dochází k absorbování návykové látky
prostřednictvím nosní sliznice, typicky u drog jako kokain a heroin. Při kouření dochází
k spalování určité látky, čímž dochází k jejímu uvolnění a poté je tato látka vdechováním
dále dopravována do organismu. Kouřením je nejčastěji aplikován tabák, marihuana nebo
hašiš.33
V rámci novelizace trestního zákoníku došlo u základní skutkové podstaty týkající se
trestného činu opilství k následující změně, a to k vypuštění formulace „nebo jinak“.
S ohledem na tuto změnu dikce příslušného ustanovení dochází k eliminaci případů výhradně
na ty, kdy se pachatel uvede do stavu nepříčetnosti požitím nebo aplikací návykové látky.
Jakékoliv jiné způsoby přivození si stavu nepříčetnosti nejsou relevantní. Samotný pojem
„nebo jinak“ byl značně problematický a z tohoto důvodu vznikaly nejrůznější konstrukce
situací, kdy se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti oním „jiným“ způsobem. V publikaci
Císařové a Vanduchové je uveden příklad, kdy si pachatel přivodil stav nepříčetnosti, a to
vlivem kombinace medikamentů a nevhodné stravy.34

31

ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. s. 268
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. s. 268
33
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. II., § 140- 421. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s.
3046 (§ 360)
34
CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Nepříčetný pachatel. Praha. 1995. Příručky ministerstva
spravedlnosti České republiky. Svazek 55, Praha: SEVT, 1995. s. 41
32
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Vzhledem k vypuštění slovního spojení „nebo jinak“ může vyvstat otázka řešení
situace, kdy si pachatel přivodí stav nepříčetnosti například nedodržování stanovené
medikace.
4.1

Návyková látka
Problémy, které s sebou přinášeli návykové látky zaznamenáváme v celosvětovém

měřítku již v průběhu druhé poloviny dvacátého století a ani v této době se nejednalo
novinku. Již v dobách dávné minulosti ve společnosti pozorujeme snahu lidí najít v různých
přírodních látkách prostředek, který byl schopen pomoci od bolesti, léčili choroby. Ovšem i
takové látky, díky kterým by se dostavily pocity štěstí, uvolnění nebo zapomnění. Mezi
nejstarší z takových látek patří látky omamné, jako jsou opium, listy keře koka a konopí.
S užíváním většiny těchto látek je spojeno vytvoření návyku vedoucího k tvorbě fyzické
nebo psychické závislosti a tím ke škodlivým vlivům jak na jednotlivce, tak i na celou
společnost.35
Do naší trestněprávní úpravy byl termín návykové látky zaveden novelou č. 175/1990
Sb..
Pojem návykové látky je definován v rámci ustanovení § 130 TZ následujícím
způsobem.
„Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní
látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací
schopnosti nebo sociální chování.“36
Výše uvedená definice vymezující pojem návykové látky je bohužel, vzhledem k své
neurčitosti a šíři poněkud problematická. Lze pod ní totiž zahrnout řadu látek, uvedený výčet
je pouze demonstrativní.37 Vzhledem k nepřesnosti pojmu „návykové látky“ je zásadní, jaký
vliv má daná látka na lidský organismus a zda je způsobilá naplnit dané zákonné znaky, jako
je nepříznivé ovlivnění psychiky, ovládacích, rozpoznávacích schopností nebo sociálního
chování člověka. Jako příklad lze uvést alkohol, omamné či psychotropní látky, u kterých
jsou výše uvedené vlastnosti předpokládány.38
35
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Nehledě na právní výklady a zákonné definice, je širokou veřejností pojem návykové
látky a její vliv běžně přijímaný způsobem popsaným v následujících odstavcích.
Vzhledem k rozlišným druhům závislostí, které návykové látky vyvolávají, a jejich
projevům a vlivům na lidský organismus a chování člověka je na místě si je alespoň
v hrubých rysech definovat, konkrétně závislost drogovou, fyzickou a psychickou.
Drogovou závislostí rozumíme psychický i fyzický stav, který je vyvolán vzájemným
působením mezi organismem a drogou. Tento stav je charakteristický změnami v chování a
reakcemi, které jsou podníceny nutkáním po droze.
Fyzickou závislostí je v podstatě chronická otrava organismu, kdy se droga stává
součástí organismu a ten ji vyžaduje.
Psychická závislost je duševním stavem, jež má původ v užívání drogy a jejímž
projevem jsou různé stupně potřeby drogu užívat.39
Z hlediska trestného činu opilství je, významnou návykovou látkou alkohol a
vzhledem k tomu, je na místě si tuto látku a její vliv na lidský organismus v následujících
odstavcích probrat poněkud detailněji.
Již po několik staletí je v různých částech světa alkohol přímo tradiční a legální
drogou. Alkoholické nápoje a jejich požívání velice často doprovázejí různé společenské
zvyklosti a často dochází také k tomu, že je alkohol cíleně vyhledávám jako droga. Silný tlak,
který má za cíl podpořit konzumaci alkoholu a alkoholických nápojů, na populaci je
umocňován i faktem, že samotná produkce alkoholu a nápojů obsahujících alkohol je
významným průmyslovým odvětvím a skutečnost, že alkohol je legálně prodávanou drogou,
je možné tento tlak umocňovat i veřejně, například reklamní formou.40
Alkoholismus je vzhledem k ostatním drogovým závislostem značně specifický a
nebezpečnost této závislosti je často podceňována. Specifickým projevem této závislosti je
výskyt tzv. snížené tolerance. V rámci vyvíjení alkoholismu sledujeme nejprve postupné
zvyšování tolerance do určité míry, po jejím dosažení se naopak tolerance lidského
organismu na alkohol snižuje. K samotnému vzniku alkoholové závislosti dochází, oproti
vzniku závislosti na jiných drogách, obvykle až po relativně dlouhé době, která se pohybuje
mezi 3 až 20 lety. Obecně lze říci, že k vytvoření návyku na alkohol, dochází v průběhu tří
39
40
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fází. A to fázi počáteční (pocity úlevy), přes varovnou fázi (potřeba alkoholu), do rozhodné
fáze (nekontrolovatelnost a ovládnutí alkoholem)41. Nebezpečí alkoholismu je založeno na
jeho pozvolném a snadno přehlédnutelném vývoji. Tento vývoj je těžko zaznamenatelný jak
pro samotného pijáka i osoby v jeho okolí. Negativní vliv, který alkohol na lidské chování
má, často člověka dožene až za hranici chování, které je společností tolerováno. A to k trestné
činnosti, nedbalostní či úmyslné, především k násilným a mravnostním trestným činům.42
Z hlediska kriminologie jsou rizikem trestné činnosti stavy akutní a chronické
intoxikace, kdy ve stavech chronické intoxikace hrozí vysoké riziko recidivy, jelikož dochází
k trvalému poškození centrální i periferní části nervové soustavy. S celkovým úpadkem
osobnosti je spojena i změna životního stylu, který podněcuje ke kriminálnímu chování. Toto
jednání můžeme rozdělit na situace, kdy je cílem trestné činnosti opatření alkoholu, činy
v opilosti, kde má alkohol funkci iniciační, jelikož sníží či odstraní sociální a morální zábrany
a trestné činy, které jinak souvisí s nadměrným požíváním alkoholu.43
Za alkoholika považujeme osobu, která již není schopna se natrvalo vzdát požívání
nadměrného či jinak škodlivého množství alkoholických nápojů, a tím u této osoby dochází
ke vzniku vážné poruchy zdraví a narušení společenských vztahů. Z pohledu sociologie je
postihnutelnost vzniku alkoholismu problematická, jelikož tato závislost vzniká na základě
legálního, sociálního a kulturního souhlasu s požíváním alkoholu a dosud není vyvrácen
názor o prospěšnosti malých dávek alkoholu na lidský organismus. Poživatele alkoholu
můžeme rozdělit do několika skupin, vzhledem k tématu opilosti je relevantní konzument,
pravidelný piják, alkoholik. U konzumenta, resp. příležitostného pijáka nedochází k abúzu,
tedy nadměrnému užívání, alkoholu a k vytvoření závislosti. V případě pravidelného pijáka
a alkoholika již dochází k nadměrnému užívání, návyku a vytvoření psychické závislosti, kdy
se jedinec již není schopen konzumace vzdát. U chronického alkoholismu se vyskytují
prokazatelné poruchy jak psychické, tak i fyzické.44
Opilost prostá (ebrietas simplex) se projevuje jako komplex různé intenzity
krátkodobých tělesných a duševních poruch. Zpočátku pozorujeme stavy jako jsou například

41
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euforie, uvolněnost, sebejistota ale také zúžení zorného pole, vytrácí se schopnost
soustředění, dochází k prodloužení reakční doby a špatnému odhadu vzdáleností. Tyto
projevy nastávají přibližně do 1 promile alkoholu. Nad touto hranicí alkoholu se přidávají
příznaky jako porucha rovnováhy, problémy s koordinací pohybů, agresivní chování a
k prudkým vegetativním změnám. V případě akutní intoxikace organismu může dojít i ke
stavu bezvědomí, který může vést až k paralyzaci a tím i ke smrti. Ve stavu chronické
intoxikace již nastávají poškození centrální a periferní nervové soustavy. Vlivem působení
alkoholu v organismu nastávají negativní změny povahy a charakteru, sklonům ke lhaní,
hrubosti a agresivitě, které přetrvávají i ve střízlivém stavu. V nejzávažnějších případech
dochází i k alkoholickým i paranoidním psychózám.45
Úprava otázek týkajících se požívání alkoholu není v českém právní řádu založena na
prohibičním principu. Postihuje se tzv. zaviněná nepříčetnost, tedy situace, kdy se pachatel
přivedl do stavu nepříčetnosti – požitím alkoholického nápoje a spáchal v tomto stavu trestný
čin.
Omezení rozsahu alkoholové kriminality lze docílit snížením nadměrné spotřeby
alkoholu, preventivním a výchovným působením a vůči pachatelům je v zájmu společnosti
třeba užívat institutu ochranného léčení. Ať již léčbu prostřednictvím ambulantní nebo
ústavní péče v psychiatrických léčebnách.46
Kromě alkoholu jsou v rámci zákonem stanovené definice návykové látky uvedeny
látky omamné, psychotropní a ostatní.
Za látky omamné a psychotropní jsou považovány látky, mající vliv na psychický
stav jedince. Typickými zástupci omamných látek jsou příkladně morfium, kokain či heroin.
Jako zástupce psychotropních látek je možné uvést a pravděpodobně nejznámějšími jsou
metanfetamin, efedrin nebo diazepam. Historicky byl kompletní seznam obsahující výčet
omamných látek zahrnut v přílohách č. 1 až 3. zákona č. 167/1998 Sb. a celkový výčet
psychotropních látek byl obsažen v přílohách č. 4 až 7 zákona č. 167/1998 Sb., zákona o
návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Tyto přílohy byly ovšem zrušeny
zákonem č. 273/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o
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změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
s účinností od 1.1.2014.
Ostatními látkami, jak je uvedeno v ustanovení § 130 TZ, rozumíme rozmanitou škálu
různých látek, přičemž některé z nich jsou na trhu volně dostupné a jsou běžně užívány
například v domácnostech. Jako zástupce je možné uvést různá lepidla, barvy, laky a ředidla,
konkrétně například toluen. Skutečnost, že jsou či mohou být tyto látky volně dostupné není
relevantním důvodem, proč by neměly být chápány jako návyková látka. Rozhodující a zcela
zásadní je splnění podmínky nepříznivého vlivu na psychiku jedince, jeho chování a
rozpoznávací a ovládací schopnosti.
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5.

Problematika nepříčetnosti
Pojmem příčetnosti zákonodárce označuje způsobilost osoby být pachatelem

trestného činu. Tato způsobilost je stanovena dvěma podmínkami. První je pachatelova
schopnost chápat význam svého jednání pro společnost. Druhou podmínkou je schopnost
ovládnout své jednání.
V trestním zákoníku není pojem příčetnosti definovaný, jsou zde však uvedeny
důvody, které příčetnost vylučují.
5.1

Nepříčetnost
„Podle § 26 není pro nepříčetnost trestně odpovědný, kdo pro duševní poruchu47

nemohl v době činu rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.“ 48
Pachatel jedná ve stavu nepříčetnosti, pokud je stižen duševní poruchou, nedisponuje
schopností rozpoznat protiprávnost činu či ovládnout své jednání, v důsledku duševní
choroby došlo ke ztrátě rozpoznávací nebo ovládací schopnosti, nebo se duševní porucha a
ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti u postiženého projevily v době spáchání činu.
Pro stav nepříčetnosti je rozhodující, aby ke splnění výše uvedených podmínek došlo
najednou.49
Definice duševní poruchy z trestněprávního hlediska je uvedena v ustanovení § 123
TZ, a to následujícím způsobem:
„Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchu vyplývající z duševní nemoci i
hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká sociální porucha osobnosti nebo jiná
těžká duševní sexuální odchylka.“.50
Z těchto důvodů je možné konstatovat, že penalizace osob trpících duševní poruchou
postrádá jak spravedlnost, tak požadovanou efektivitu.
Příčin, jimiž může být duševní porucha vyvolána a způsobů, jakými se projevuje je
značné množství. Její původ může být vrozené či trvalé povahy a může mít dlouhotrvající či
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přechodné trvání. Mezi jednu z možných příčin vzniku duševní choroby je požití návykové
látky, z toho důvodu je na místě se s tímto stavem seznámit.
Z hlediska trestního práva je na duševní chorobě nejpodstatnější její vliv na schopnost
svobodného jednání. Její vliv na pachatele s musí projevit v jeho neschopnosti rozpoznat
protiprávnost činu a ovládnout své jednání.
Druhou podmínkou pro stav nepříčetnosti je nedostatečná rozumová nebo ovládací
schopnost. K tomu, aby nastal stav nepříčetnosti je zapotřebí nedostatek alespoň jedné této
schopnosti.
Pro příčetnost je tedy a contrario nezbytné, aby byl pachatel schopen vnímat nejen
skutkové okolnosti, musí být také schopen chápat jejich smysl.
Nedostatečná

rozpoznávací

schopnost

se

projevuje

neschopností

rozlišit

protiprávnost jednání. Nedostatečnou ovládací schopností rozumíme neschopnost ovládnout
vlastní posuzované jednání.
Pouhá přítomnost duševní poruchy není důvodem pro zbavení trestní odpovědnosti.
Příčetnost je vyloučena za podmínky, kdy je vlivem duševní poruchy daná osoba neschopna
rozpoznat protiprávnost nebo ovládnout své jednání či obou těchto schopností. Ve vztahu
mezi duševní poruchou a vymizení alespoň jedné schopnosti je nezbytná příčinná souvislost,
tzv. kauzální nexus.51
Zásadní význam pro trestní odpovědnost má skutečnost, zda nedostatek jedné
z uvedených schopností způsobený duševní poruchou se u postiženého projevil v době, kde
ke spáchání činu došlo. V ustanovení § 26 TZ je výslovně stanoveno následující:
„Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho
protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“52
Zákonodárce, v rámci trestního řádu, počítá i s případem, kdy obviněná osob, v důsledku
duševní poruchy, jejíž vliv se dostavil po spáchání trestného činu, není schopna chápat
smysl trestního stíhaní.
Stav příčetnosti je presumován, nepříčetnost je naopak předmětem dokazování.53
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5.2

Zmenšená příčetnost
Kromě definice pojmu nepříčetnosti je v ustanovení § 27 TZ definován pojem

zmenšené příčetnosti.
„Zmenšenou příčetností se rozumí stav, v kterém byla v důsledku duševní poruchy
výrazněji zeslabena schopnost pachatele rozpoznat, že spáchaný čin je protiprávní, nebo
schopnost ovládat své jednání.“54
Na rozdíl od stavu nepříčetnosti, kde dojde k vyloučení alespoň jedné schopnosti,
v případě zmenšené příčetnosti může být jedna z těchto schopností, ale i obě jen výrazně
oslabeny, ale obě jsou přítomny.
Ve stavu zmenšené příčetnosti nedochází k vyloučení trestní odpovědnosti pachatele,
tento stav je ovšem důvodem pro zvláštní postup vzhledem k pachateli, zvláště při
stanovování sankce. Tento stav nelze považovat ani za případ polehčujících okolností, jelikož
nemusí mít vliv na závažnost trestného činu a být důvodem pro aplikaci mírnější sankce.55
V trestním zákoníku, § 40 odst. 1 TZ, a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, § 25
odst. 2 ZSVM, zákonodárce zakotvil obligatorní důsledek, který s sebou spáchání trestného
činu ve stavu zmenšené příčetnosti přináší. V § 40 odst.1 TZ je pro případy zmenšené
příčetnosti u dospělého stanoveno: „Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené
příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud
k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.“.56 V rámci trestněprávní úpravy
stavu nepříčetnosti mladistvého se v § 25 odst. 2 ZSVM stanovuje: „Při stanovení druhu
trestního opatření a jeho výměry soud pro mládež přihlédne také k tomu, že mladistvý spáchal
provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, který si přivodil vlivem návykové látky. “ 57 Jak
z uvedených ustanovení vyplývá, v případě zmenšené příčetnosti mladistvého nezáleží, zda
jde o zaviněnou či nezaviněnou zmenšenou příčetnost.58
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V rámci kvalifikace trestných činů spáchaných vlivem pod návykové látky je
nezbytné zaměřit se na následující otázky. V první řadě je nutno posoudit duševní stav, ve
kterém se pachatel nacházel před požitím návykové látky, mohlo se jednat o stav příčetnosti,
zmenšené příčetnosti či nepříčetnosti. Za druhé o vlivu, jakým návyková látka působila na
pachatelovu příčetnost. Zda zůstal příčetným nebo se stav jeho příčetnosti vlivem návykové
látky zhoršil. V praxi tak dochází k různým variantám. Jako možné si lze představit takové
situace, kdy si příčetný pachatel vlivem návykové látky přivodil stav zmenšené nepříčetnosti,
v tomto stavu se rozhodl k spáchání trestného činu, ovšem k samotnému páchání daného
trestného činu došlo u v okamžiku, kdy se pachatel opět nacházel ve stavu příčetnosti.
Na kvalifikaci jsou nejnáročnější ty případy, kdy se pachatel ve stavu příčetnosti
vlivem návykové látky přivedl do stavu nepříčetnosti, ve kterém trestný čin spáchal.59
V zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen zákon o soudnictví ve věcech
mládeže, z.s.v.m.), stanovuje zákonodárce v rámci ustanovení § 5 odst. 1 tzv. relativní
(podmíněnou) příčetnost. (v případě nedostatku schopnosti rozpoznávací nebo ovládací
způsobené duševní poruchou bude aplikováno ustanovení § 26 TZ) Podmíněná příčetnost je
v ustanovení § 5 odst. 1 z.s.v.m. vymezena následujícím způsobem:
„Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní
vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin
trestně odpovědný.“60 Zde je zákonodárcem u mladistvých brán ohled na jejich probíhající
vývoj, zejména z mravní a rozumové vyspělosti, ty bychom zařadili pod tzv. biologické
kritérium příčetnosti.
Samotná přítomnost duševní poruchy nebo nedostatečné rozumové a mravní
vyspělosti, bez toho, aby způsobila nedostatek rozpoznávací či určovací schopnosti, nemůže
být považována za důvod nepříčetnosti. Pro určení stavu nepříčetnosti je občanskoprávní
omezení svéprávnosti zcela irelevantní.61
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Zákonodárcem jsou tak s pojmem příčetnosti svázány následující podmínky:
rozumové kritérium, resp. rozpoznávací způsobilost. Toto kritérium lze rovněž označit
termínem rozpoznání protiprávnosti a rozumíme jím schopnost pachatele uvědomit si
význam protiprávnosti svého jednání. Další je kritérium je tzv. způsobilost určovací.
Za příčetného je zákonem považován člověk, u něhož nedošlo k podstatnému
oslabení jak schopnost rozpoznávací, tak určovací. Na druhou stranu za nepříčetného je
považován ten, u něhož není, v době činu, přítomna alespoň jedna z těchto schopností, a to
právě jako důsledek duševní poruchy či nedostatečného rozumového či mravního vývoje.
V případě, že se osoba dopustila kvazideliktu, ovšem pro svou nepříčetnost nebyla
shledána trestně odpovědnou a pro společnost je její pobyt na svobodě nebezpečný, je tento
stav důvodem pro uložení ochranného léčení.62
Pojem nepříčetnosti je právním pojmem a jeho posouzení je tedy v plné moci orgánů
činných v trestním řízení a je založeno na skutečnostech ze soudu poskytnutých důkazů.
V případě, že se vyskytnou skutečnosti upozorňující na možné riziko duševní poruchy
obviněného, která mohla být příčinou jeho nepříčetnosti, je nezbytné, aby tato otázka byla
v rámci trestního řízení zjištěna a určena. K takovému objasnění slouží institut soudního
znalce, psychiatra. Pachatelova příčetnost je presumována, nepříčetnost předmětem
dokazování. 63
V případě, kdy obviněná osoba není z důvodu nepříčetnosti trestně odpovědná, je tato
skutečnost důvodem pro zastavení trestního stíhání (podle § 172 odst. 1 písm. e) TŘ)
v přípravném řízení a v předběžném projednání obžaloby (§ 188 odst. 1 písm. c) TŘ) a
v hlavním líčení důvodem pro vynesení zprošťujícího rozsudku (§ 226 písm. d) TŘ).
Důvodem pro přerušení trestního stíhání je i skutečnost, že nepříčetnost u pachatele
nastala až po spáchání činu a tento pro duševní poruchu není schopen chápat význam
trestního jednání. (srov. ustanovení § 173 odst. 1 písm. c) TŘ, § 188 odst. 1 písm. d) TŘ, §
224 odst. 1 TŘ, § 225 TŘ a § 257 odst. 1 písm. e) TŘ) Samotný stav chorobné duševní
poruchy lze brát jako důvod odkladu výkonu trestu odnětí svobody. (§ 325 odst. 1 TŘ)
Z pohledu praxe jsou nejproblematičtějšími právě ty případy, kdy je trestný čin
spáchán pod vlivem návykové látky.64
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Actio libera in causa (jednání ve svobodné příčině), takto jsou označeny situace, kdy
se pachatel zcela cíleně v důsledku požití nebo aplikace návykové látky přivedl do stavu
nepříčetnosti. V tomto stavu se dopustí činu jinak trestného (opil se na kuráž). (Například –
pachatel si je, díky svým předchozím zkušenostem, vědom toho, že po požití alkoholu u něj
dochází k oslabení mravních zásad. Z toho důvodu se vědomě, právě požitím alkoholu, uvede
do stavu komplikované opilosti, kde se dopustí těžkého ublížení na zdraví. (ve stavu
nepříčetnosti není aktivní činnost, obvykle, něčím předpokládatelným. V praxi se častěji
setkáváme s případy úmyslnými omisivními delikty, tedy případy spočívající v úmyslném
opomenutí). Cílem intoxikace je zakrýt úmyslné jednání pachatele.
Trestní odpovědnost je posuzována z hlediska doby, kdy byl pachatel příčetný a
přiváděl se svým jednáním vědomě do stavu nepříčetnosti. Zde je, ustanovení § 360 odst. 2
TZ, odůvodněna trestní odpovědnost za úmyslný trestný čin, který byl spáchán, a to podle
obecných zásad.65
V případech actio libera in causa culposa došlo k trestnému činu z nedbalosti a
pachatelova nedbalost je obsažena v spáchání trestného činu v důsledku jednání, kterým se
do stavu nepříčetnosti uvedl. Ať si stav nepříčetnosti přivodil úmyslně či z nedbalosti.
(Pachatel ví, že bude v brzké době ještě řídit motorové vozidlo, i přesto soustavně požívá
alkohol. Při řízení nezvládne reagovat a zapříčiní dopravní nehodu, jejím následkem je těžké
ublížení na zdraví jiného.)66
V kulpózní actio libera in causa je pachateli přiznána plná trestní odpovědnost za
spáchaný trestný čin z nedbalosti. (§ 360 odst. 2 TZ)
Trestní odpovědnost je pachateli dána i v případě, že stav nepříčetnosti nastal
v důsledku požití nebo aplikace návykové látky, ať již úmyslným nebo nedbalostním
zaviněním. Zaviněním je zahrnuto výhradně jednání mající za následek stav nepříčetnosti a
došlo-li poté v tomto stavu ke kvazideliktu. Vůči kvazideliktu zde zavinění není. V této
situaci je pachatel odpovědný podle ustanovení § 360 odst. 1 TZ.
Institut vyvinění pro nepříčetnost podle ustanovení § 26 TZ je za splnění podmínky,
kdy pachatelův stav nepříčetnosti spočívá v jeho zaviněném přivedení se do něj požitím nebo
aplikací návykové látky, irelevantní.67
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6.

Znalecký posudek
Svým obsahem patří psychiatrická a psychologická znalecká činnost do oblasti

forenzní psychiatrie a forenzní psychologie, jenž představuje využití poznatků obou těchto
lékařských disciplín v právních vědách.68
Úkolem znalce je pomoci orgánům činným v trestním řízení69 vyřešit otázky týkající
se psychiatrické a psychologické charakteristiky osobnosti.70
Znalecký posudek je samostatný důkazní prostředek. Orgány činné v trestním řízení
si takto od zvláště odborně způsobilých osob nebo orgánů obstarávají odborné skutkové
poznatky.71
Podstatou znaleckého posudku je zjistit „skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí“7273
Právní úpravu týkající se znalecké činnosti nalezneme v zákoně o znalcích a
tlumočnících74. Podmínkou pro výkon povolání znalce je nejen občanství, bezúhonnost, plná
způsobilost k právním úkonům a potřebné znalosti a dovednosti v daném oboru, ale osoba
znalce musí nejprve složit slib k rukám svého jmenovatele a být zapsána do seznamu znalců
a tlumočníků, který je veden u příslušného krajského či městského soudu. Znalec se při
výkonu své funkce musí řídit určitými zásadami a etickým kodexem, kdy má povinnost
zachování mlčenlivosti o skutečnostech, na které v souvislosti s výkonem své funkce narazil,
a to i po skončení této funkce. Znalcova povinnost mlčenlivosti se ovšem nevztahuje na
skutečnosti, které byly předmětem jeho veřejně podaného znaleckého posudku.
Vůči osobě znalce lze uplatnit námitky pouze z důvodu podjatosti, jež je definována
v ustanovení § 11 zákona o znalcích č. 36/1967 Sb. následujícím způsobem: „Znalec
(tlumočník) nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon), jestliže lze mít pro jeho poměr
68
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k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo j jejich zástupcům pochybnost o
jeho podjatosti.“75
„§ 116
Je-li třeba vyšetřit duševní stav obviněného, přibere se k tomu vždy znalec z oboru
psychiatrie.“76
„Judikatura (2/82 a 29/01 Sb. s. r.) pak jednoznačně specifikuje, že musí jít o znalce
psychiatra (psychologové jsou nešťastnou nomenklaturou také znalci zdravotnictví odvětví
psychiatrie).“77
K vyšetření duševního stavu posuzované osoby v trestních věcech bývá zpravidla
povolán jeden znalec.
Znalec – psychiatr se zásadně vyjadřuje k otázkám přítomnosti či nepřítomnosti
známek duševní poruchy, k chorobným změnám, k ovládacím a rozpoznávacím
schopnostem a k případným léčebným opatřením. Znalec z oboru psychologie se naproti
tomu zabývá psychologickým rozborem osobnosti posuzovaného, včetně jeho inteligence,
objasňováním jeho interpersonálních a širších sociálních vztahů, rozborem motivačních
činitelů, hodnocením z hlediska možností a pravděpodobnosti resocializace. Tímto se otevírá
možnost k větší pestrosti pohledů a v neposlední řadě také zkušeností. Mimo orgánů činných
v trestním řízení je o zpracování znaleckého posudku oprávněna požádat libovolná strana
účastnící se soudního sporu, a i v tomto případě je povinností znalce nestranit žádnému
z účastníků. 78
Soudem je znalci-psychiatrovi obvykle kladeno za úkol, v rámci samotného vyšetření
obžalované či podezřelé osoby, posouzení, zodpovězení následujících otázek.
1. „Zda obviněný trpěl (trpí) duševní poruchou a jakou.
2. Zda je schopen chápat smysl trestního řízení.
3. Zda (a do jaké míry) duševní porucha ovlivnila jeho schopnost rozpoznat
protiprávnost (do 31.12.2009 společenskou nebezpečnost) inkriminovaného
jednání nebo schopnost ovládat toto jednání.
§ 116 odst. 3 tr. řádu uvádí: Shledá-li znalec u obviněného příznaky nasvědčující
jeho nepříčetnosti nebo zmenšené příčetnosti, vysloví se zároveň o tom:
4. Zda je jeho pobyt na svobodě nebezpečný.
75
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5. Zda znalec navrhuje uložení ochranného opatření a jakého (ochranné léčení
ambulantní nebo ústavní, popř. zabezpečovací detence).
6. Popř. další skutečnosti, které vyplynou ze znaleckého zkoumán a mohou být
významné.“79
Znalecké vyšetření bývá obvykle prováděno ambulantně, ovšem ve zvláště
komplikovaných případech je soud oprávněn k nařízení, umožňující pozorování obviněného
v zdravotnickém zařízení, a to po dobu trvající maximálně dva měsíce (výjimečně je možné
toto pozorování prodloužit na dobu tří měsíců).
Znalecký posudek má, v trestněprávních věcech, za úkol pomoci při rozhodování o
příčetnosti, zmenšené příčetnosti či nepříčetnosti obviněného. Tyto uvedené termíny jsou
však čistě právní povahy a z toho důvodu není znalec oprávněn k jejich užívání. Předmětem
znaleckého posudku je zhodnocení schopnosti obviněného rozpoznat své protiprávní jednání
a schopnosti své jednání ovládnout.80
Pokud je posuzované osobě diagnostikována závislost na psychoaktivní látce a
přicházelo by v úvahu uložení ochranného léčení, zabývá se znalec i motivací posuzovaného
k léčbě. V případě, že je struktura a motivace posuzované osoby k léčbě nepříznivá, znalec
uložení ochranného léčení, pro pravděpodobný nulový účinek, nedoporučí.
Ochranné léčení dělíme podle druhu na psychiatrické, protialkoholní, proti
toxikomanické, sexuologické a případně jejich kombinaci.
V úvodu posudku jsou uvedeny korespondenční údaje zadavatele posudku, spisová
značka a datum vyžádání. V neposlední řadě je uveden druh posudku (např. „z oboru
zdravotnictví, odvětví psychiatrie“), jméno znalce, který příslušný posudek zpracovává a
základní údaje posuzované osoby. 81
V části tzv. výpisu ze spisu jsou uvedeny skutečnosti, které znalec uzná pro
vypracování posudku za relevantní a podstatné.82 Povinností znalce je vyvarovat se
jakéhokoliv hodnocení důkazů. Čemu však osoba znalce musí věnovat náležitou pozornost,
jsou předchozí znalecké posudky ve spisu. Pokud znalec při probírání důkazního materiálu
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narazí na nějaké nejasnosti, kterým není schopen porozumět, je povinen zadavatele zažádat
o jejich vysvětlení či doplnění.83
Bez důkladného prostudování spisu by nebylo možné posuzovanou osobu vyšetřit
způsobem, který by přinesl plnohodnotné výsledky. Bezpochyby sem patří i výpis ze
zdravotnické dokumentace posuzovaného.84
Průběh vlastního vyšetření koresponduje s klinickým psychiatrickým vyšetřením.
Toto vyšetření je prováděno znalcem při standardních podmínkách a nemělo by být nikým
narušováno.85 Samotné vyšetření je založeno na datech rodinné a osobní anamnézy
posuzovaného. Důraz je přitom kladen na objasnění okolností spáchaného trestného činu.
Někdy je posuzovaná osoba v tomto ohledu sdílná a spolupracující. U jiných je možné setkat
se s popíráním spáchaného trestného činu. V obou uvedených případech znalec v této části
posudku pouze konstatuje uvedená fakta.
Výsledek objektivního pozorování je obsažen v tzv. psychopatologickém nálezu. Zde
jsou popsána všechna specifika a chorobné projevy, které byly u posuzované osoby zjištěny.
Na základě anamnestických údajů a psychopatologického nálezu dochází znalec k tzv.
syndromologickému a diagnostickému závěru posuzování. Zároveň je v této části posudku
zmínit výstupy tělesného vyšetření.86
Pokud v průběhu znaleckého posuzování vyjde najevo podezření na zdravotní
poruchu posuzovaného, vyžadující doplňující vyšetření odborníka, je znalec oprávněn
k žádosti o přizvání konzultanta, například psychologa. Tato žádost musí být opět schválena
zadavatelem posudku. Nálezy, k nimž dojde jak znalec, tak konzultant jsou obsaženy
v posudku a znalec za ně nese plnou zodpovědnost.
V souhrnu znalec rozebírá skutečnosti, které byly pro diagnostiku a odpovědi na jemu
položené otázky zásadní. Můžeme říci, že tato část znaleckého posudku je z důkazního
hlediska nejdůležitější částí. Obsah musí být formulován jasně, zřetelně, bez nadbytečné cizí
terminologie.
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a je tudíž plně v režii znalce.
86
Relevantní jsou především tetování, jizvy po řezných ranách, stopy po popáleních, injekčních vpiších či
stav zornic.
84
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Závěr posudku ovšem nemusí, a v praxi také často není, ve své diagnostice
jednoznačný. I přesto by zde měl být nějakým způsobem alespoň částečně vysvětlen původ
duševní poruchy a nástin kvality rozpoznávací schopnosti a ovládací schopnosti.
Pro svou nejednoznačnost a pro zachování presumpce neviny, je v znaleckém
posudku třeba označovat posuzovaného jako obžalovaného, obviněného, ale v žádném
případě za pachatele. V praxi se také často setkáváme s tím, že znalci ve svých posudcích
používají podmiňovací způsob, aby se tak vyhnuli jednoznačnému hodnocení.
Souhrn zakončují odpovědi na otázky, které znalci zadavatel spolu se zpracováním
znaleckého posudku zadal. Otázky, jak bylo uvedeno výše, jsou na znalce koncipovány tak,
aby na ně bylo odpovídáno oznamovacím způsobem a aby tak znalce nesváděly
k subjektivnímu hodnocení. V odpovědích by se neměli objevovat žádná nová, v posudku
dříve neuvedená fakta. Spolu s nimi zde znalec uvede zhodnocení, zda je posuzovaný
z medicínského hlediska pro společnost nebezpečný a případně doporučí některé
z ochranných opatření.87

87

PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Grada
Publishing, 2012. Psyché. S. 195-222
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7.

Následek
Následek trestného činu je nezbytným znakem objektivní stránky trestného činu.

Představuje porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem. Chápeme jej jako
jednáním zapříčiněnou poruchu či ohrožení chráněných hodnot tvořících objekt trestného
činu.
U některých trestných činů je chráněno několik objektů zároveň, z toho důvodu u nich
dochází i k vícero následkům. Tyto objekty jsou buď povahy kumulativní či alternativní. U
kumulativních objektů dochází pachatelovým jednáním k způsobení všech daných následků,
které jsou chráněny.88 V rámci alternativně určených objektů je také chráněno několik zájmů,
ovšem pachatel se může svým jednáním dotknout jen některých a u těch dojde k následku.8990
Vzhledem k specifičnosti povahy trestného činu opilství je určení následku a druhu
trestného činu předmětem sporů. Většinově je uznáváno pojetí abstraktně91 ohrožovacího
trestného činu, jelikož jde o čin vzdáleně představující nebezpečí pro zákonem chráněné
zájmy, jímž je v prvé řadě veřejný pořádek a ochrana společnosti. Důvodem je skutečnost,
dle které podstata ohrožení spočívá v samotném uvedení se do stavu nepříčetnosti a omezení
trestní odpovědnosti pachatele na ty případy, kdy se tento dopustí činu jinak trestného.92
Méně často se můžeme setkat s názorem, který opilství označuje za konkrétní
ohrožovací trestný čin. Toto tvrzení se zakládá na předpokladu, že nebezpečí v konkrétním
případě opravdu vzniká. Zvýšené nebezpečí trestné činnosti vyvolané vlivem návykové látky
zde není dostačujícím argumentem. Stejně tak nelze penalizovat osoby za uvedení se do stavu
nepříčetnosti. U pachatele je tak vyžadována povinnost nebo by tento měl a mohl vědět o své
nebezpečnosti, pokud se uvede do stavu nepříčetnosti. Toto vědomí se má vztahovat na daný
okruh trestné činnosti a jeho neoprávněnost. V rámci tohoto pojetí však narazíme na problém,
spočívající v obtížném rozlišení mezi „rauschdeliktem“ a actionis liberae in causa.

88

Příkladně trestný čin loupeže dle ustanovení § 173 TZ, jehož spácháním je ovlivněna jak svoboda
rozhodování oběti a současně ochrana jejího majetku.
89
Trestný čin sabotáže dle ustanovení § 314 TZ, kde může dojít k poškození ústavního zřízení nebo ohrožení
obranyschopnosti státu.
90
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 116-137
91
Za abstraktní trestné činy považujeme takové, kde z hlediska skutkové podstaty není vyžadován ohrožovací
účinek.
92
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. dostupné z:
<http://www.mvcr.cz//casopisy/kriminalistika/2002/02_04/riha.html>
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Nyní odhlédněme od skutečnosti, že kvazidelikt je jen objektivní podmínkou
trestného činu opilství a představme si, že konkrétní, kvazideliktním jednáním, dotčený
zájem je objektem, k jehož porušení či ohrožení došlo. Dle toho je nutné formulování
následku, který bude spočívat buď v ohrožení nebo poruše, s ohledem na to, jakým trestným
činem bude kvazidelikt.93
Vzhledem k zde uvedenému tak můžeme tvrdit, že trestný čin opilství může být
poruchovým či ohrožovacím trestným činem. Jelikož však následek kvazideliktu není
zahrnut zaviněním, problém zůstává nevyřešen. V případě, že se zavinění na následek
kvazideliktu vztahuje, hovoříme o případech actionis liberae in causa.
Závěrem lze shrnout, že následkem zahrnutým zaviněním je ochrana společnosti a
občanského soužití.94

93
94

U trestného činu vraždy je následkem porucha, v případě obecného ohrožení bude následkem ohrožení.
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. dostupné z:
<http://www.mvcr.cz//casopisy/kriminalistika/2002/02_04/riha.html>
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8.

Kauzální nexus
Příčinnou souvislostí rozumíme vztah mezi určitým jednáním a následkem, které

dané jednání vyvolalo. Tzv. kauzální nexus je obligatorním znakem objektivní stránky
trestného činu. Mezi příčinou a jednáním, resp. mezi pachatelovým jednáním a jeho stavem
nepříčetnosti, musí být vztah a tento musí být zahrnut zaviněním. Z toho důvodu lze vyvodit,
že pokud není dána pachatelem zaviněná souvislost mezi jednáním a následkem, nelze
pachateli přičítat trestní odpovědnost. Nemělo by dojít k opomenutí faktu, že u trestného činu
opilství není z pohledu zavinění kryt vztah mezi pachatelovým stavem nepříčetnosti a jeho
jednáním v tomto stavu, tedy spáchaným kvazideliktem.
Ovšem odpověď na otázku, jakou měrou se má pachatel svým zaviněním na vzniku
škodlivého následku podílet a jaké druhu má daný následek být95, nalezneme v rámci
celkového pojetí tohoto trestného činu.9697

95

Zda se má jednat o následek, kdy vlivem nebezpečí plynoucího ze stavu opojení pachatele, dochází
k abstraktnímu ohrožení zákonem chráněných zájmů nebo zda se má jednat o následek poruchový.
96
JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, s.
193-194
97
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s.268
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9.

Čin jinak trestný
Činem jinak trestným neboli kvazideliktem rozumíme jednání, které nemá všechny

znaky trestného činu. U kvazideliktu dochází k absenci obecného znaku – příčetnosti a
typového znaku, tedy zavinění. Podstatou kvazideliktu je „snaha“ o naplněné skutkové
podstaty některého konkrétního trestného činu, ovšem bez toho, aniž by došlo k naplnění
všech znaků dané skutkové podstaty.98
Kvazidelikt může představovat vývojové stádium trestného činu, jako jsou příprava
a především pokus, vyloučen není ani institut účastenství.99 S přípravou se pravděpodobně
setkáme velice zřídka, jelikož je u přípravy kladen důraz na rozvinutí objektivní stránky.
(Můžeme ji spatřovat například v opatřování prostředků.) Rozhodující však bude rozsah
pachatelova úmyslu.100
Kvazidelikt je podstatným znakem skutkové podstaty trestného činu opilství, jelikož
až jeho samotná přítomnost zakládá a je důvodem pro vznik trestní odpovědnosti. Vzhledem
ke skutečnosti, že samotné opojení alkoholem samo o sobě není protiprávní, natož trestným
činem, protiprávní stav nastává až ve chvíli spáchání kvazideliktu. Právě vzhledem k výše
uvedenému je možné chápat pojetí trestného činu opilství jako výjimku z právního principu
nullum crimen sine culpa.101
„Formálně je čin jinak trestný („kvazidelikt“) pouhou objektivní podmínkou
trestnosti, ale materiálně se zohledňuje při ukládání trestu.“102
Dle Říhy tedy při zkoumání subjektivní stránky trestného činu opilství vycházíme
z předpokladu, že kvazidelikt je jen objektivní podmínkou trestnosti a není zahrnut
zaviněním. Zavinění je zjišťováno výlučně ve vztahu k nepříčetnosti, jednání, jež je příčinou
tohoto stavu a příčinné souvislosti mezi takovýmto jednáním a následkem, tedy ohrožením
společnosti.103
Pokud jde o subjektivní stránku kvazideliktu, tato zde, jelikož chybí složka
příčetnosti, ve vlastním smyslu nebude. I tak je zkoumání subjektivní stránky nezbytné, a to
98

JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, s.
142
99
DOLENSKÝ, Adolf. Opilství. Bulletin advokacie, 1992, č. 6-7, s.39
100
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s. 271
101
ŘÍHA, Jiří. Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 32-33.
102
Tamtéž.
103
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s.272
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z důvodu určení, zda se jedná o úmyslný či nedbalostní čin jinak trestný.104 Kvazidelikt musí
splňovat znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu. Pro určení, zda jde o
kvazidelikt úmyslný či nedbalostní, je nutné učit i subjektivní stránku.
Podle Dolenského bude v situaci, že se zavinění vztahuje i na jednání v kvazideliktu,
daný případ klasifikuje jako actio libera in causa.105
Cílem je tedy určit, zda je „subjektivní stránka“ zastoupena takovým způsobem, aby
bylo možné takovýto čin podřadit pod některé ustanovení trestního zákoníku, a to v podobě
kvazideliktu.
Zájem dotčený kvazideliktem je sekundárním objektem. Můžeme říci, že jelikož
kvazideliktní jednání není zahrnuto zaviněním, pak ustanovení o opilství nemá primárně
působit proti páchání trestných činů v opojení návykových látek, ale proti samotným
přivedením se do takového stavu, vzhledem k potenciální nebezpečnosti, jež je se stavem
opojení spjata. Pachatelovo chování v kvazideliktu musí odpovídat povaze lidského jednání,
ať již konání či opomenutí.106
Konkrétní dotčený zájem pak bude představovat objekt kvazideliktu, přičemž jeho
následkem bude ohrožení či porucha.
Činem jinak trestným může být kterýkoli trestný čin, ohrožovací nebo poruchový.
Kvazideliktní činy budou především násilné trestné činy, resp. trestné činy proti životu a
zdraví či trestné činy proti majetku, dále například obecné ohrožení a výtržnictví.

107

Na

druhou stranu jako kvazidelikt nemůže být klasifikováno jednání naplňující pouze znaky
přestupku či správního deliktu, jelikož tento institut patří výlučně do trestního práva a
nemůže jím tedy být protiprávní čin z jiné oblasti.108 Je vyloučeno, aby kvazideliktem byl
takový trestný čin, u něhož je vyžadována pohnutka. Pohnutkou neboli motivem, rozumíme
jakýsi důvod nebo stimul ovlivňující chování směřující k dosažení daného záměru. Nehledě
na to, bude vždy nezbytné pečlivě posuzovat každý jednotlivý případ.109
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ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s. 32–33
DOLENSKÝ, Adolf. Opilství. Bulletin advokacie, 1992, č. 6-7, s. 39
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Tamtéž.
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ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, dostupné z:
<http://www.mvcr.cz//casopisy/kriminalistika/2002/02_04/riha.html>
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JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014. s
876
109
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s. 271
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V rámci trestního práva však můžeme vyloučit určité trestné činy, jež pro své
podmínky skutkové podstaty, kvazideliktem být nemohou. Jde o trestné činy, jejichž
skutková podstata je založena na zneužití návykové látky. Za kvazidelikt můžeme označit i
trestný čin uvedený v § 274 TZ ohrožení pod vlivem návykové látky.110
U trestných činů, jejichž skutková podstata je poněkud komplikovanější, pokud jde o
požadavky kladené na pachatele, je nezbytné individuální posouzení každého jednotlivého
případu.111
Povaha kvazideliktu nevylučuje okolnosti vylučující protiprávnost a je-li jednání
příčetného považováno trestněprávní úpravou za beztrestné, pak je takto hodnoceno i jednání
nepříčetné osoby. Ani institut účinné lítosti není zcela vyloučen. V případě, že nepříčetný
pachatel dobrovolně od svého protiprávního jednání ustoupí a splní podmínky účinné lítosti,
jeho trestnost zaniká.112
V případě, že se osoba dopustila kvazideliktu, pro svou nepříčetnost však nebyla
shledána trestně odpovědnou a pro společnost je její pobyt na svobodě nebezpečný, je tento
stav důvodem pro uložení ochranného léčení.113
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JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014 s.
876
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ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s. 271
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DOLENSKÝ, Adolf. Opilství. Bulletin advokacie, 1992, č. 6-7, s. 36-46
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ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 91-96
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10. Subjekt
Pojem pachatele trestného činu je definován v rámci ustanovení § 22 odst. 1 TZ, a to
následujícím způsobem:
„Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty
trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“114
Z dikce příslušného ustanovení zákona lze vyvodit požadavky, které jsou
zákonodárcem na osobu pachatele kladeny. A to především nutnost dopustit se činnosti
popsané ve skutkové podstatě konkrétního trestného činu, případně dopustit se přípravy či
pokusu této činnosti.115
V otázce pachatelství trestného činu opilství není zákonem kladena žádná speciální
podmínka116 a může se jej tedy spáchat kdokoliv. Obecně se tedy pachatel může dopustit
spáchání trestného činu vlastnoručně117 nebo pomocí nástroje .Trestný čin opilství je
speciální tím, že se jedná o tzv. vlastnoruční118 delikt, „ ... tedy takový, jehož pachatelem je
pouze ten, kdo sám, svým vlastním bezprostředním jednáním provede to, co vyžaduje
objektivní stránka skutkové podstaty (tedy sám sebe přivede do stavu nepříčetnosti a v něm
spáchá čin jinak trestný).“119 Vlastnoruční delikty je možné rozlišit na „ tělesné“, delikty
s nutným osobnostním jednáním a ty, u kterých je osobní jednání vyžadováno procesní
právní úpravou.120
Způsobilost být pachatelem tohoto druhu deliktu je dána pouze tomu, kdo svým
vlastním jednáním naplní skutkovou podstatu daného trestného činu. Jakékoliv jiné osoby
pak mohou být pouze účastníky.

114

§ 22 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 149-157
116
V trestněprávní úpravě se setkáme s trestnými činy, jejichž okruh pachatelů je omezen. Tedy jsou od osoby
vyžadovány zvláštní vlastnosti, způsobilost či postavení, aby mohla být pachatelem daného trestného činu.
Mezi takové patří například trestné činy „vojenských“.
117
Takovým trestným činem rozumíme trestné činy, u nichž je v rámci jejich skutkové podstaty vyžadováno
spáchání činu vlastním tělem nebo alespoň osobně.
118
Přestože je tento delikt označován jako vlastnoruční, není vyžadována, aby byly vždy nutně spáchány
rukou. Okruh těchto deliktů není v literatuře nikde přesně vymezen. V rámci německé judikatury jsou jako
vlastnoruční delikty uváděny například některá jednání u sexuálních trestných činů, opilost za volantem,
Rauschdelikt, bigamie, křivá výpověď, křivá přísaha či ztížení dokazování po dopravní nehodě a další.
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JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 877
120
DOLENSKÝ, Adolf, Vlastnoruční delikty. Všehrd, 1993, č. 2, s. 16
115
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V případě, že pachatel zneužije k spáchání trestného činu jinou fyzickou osobu, která
například pro nedostatek věku, příčetnosti není trestně odpovědná, je tato zneužitá osoba tzv.
živém nástroji a jedná se o případ nepřímého pachatelství.121

121

Nepřímé pachatelství je svou povahou u vlastnoručních deliktů vyloučeno. Nepříčetná osoba však může
vystupovat jako živý nástroj.
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11. Subjektivní stránka
„Subjektivní stránka charakterizuje trestný čin z hlediska jeho vnitřní stránky,
z pohledu psychiky pachatele. Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného
činu je zavinění. Fakultativními znaky jsou především pohnutka, cíl a záměr trestného
činu.“122
Z hlediska subjektivní stránky trestného činu opilství je zde zákonodárcem
vyžadováno zavinění, a to ve formě úmyslu či nedbalosti.123 Lze tak říci, že trestný čin
opilství je vzhledem k ostatním trestným činům 6. dílu Trestního zákoníku unikátní, a to
z toho důvodu, že u těchto je vyžadováno zavinění výhradně ve formě úmyslu. Toto
posuzované zavinění se však váže jen k jednání mající za následek stav nepříčetnosti,
konkrétně „… ve vztahu ke stavu nepříčetnosti a ve vztahu k jednání, kterým se pachatel do
tohoto stavu uvedl.“124
Ustanovení § 360 TZ vychází ze spáchání tzv. kvazideliktu, a to, jelikož samotný stav
nepříčetnosti, vyvolaný alkoholem či jinou návykovou látkou, nenaplňuje skutkovou
podstatu. Tato je naplněna až spácháním činu jinak trestného, resp. kvazideliktu. Toto pojetí
trestného činu opilství však příliš nekoresponduje s dnešním pojetím trestního práva, kde je
objektivní odpovědnost za výsledek v rozporu s trestněprávní zásadou nullum crimen sine
lege.
Na základě výše zmíněného je možné dojít k názoru, že v rámci samotné skutkové
podstaty trestného činu opilství dochází k popření zásady trestního práva, a to zásady
zavinění. V rámci teorie dochází k vyřešení tohoto problému za užití následující konstrukce.
A to, ze skutečnosti, že kvazidelikt, spáchaný nepříčetnou osobou, představuje objektivní
podmínku naplnění skutkové podstaty trestného činu opilství a z tohoto důvodu není zahrnut
zaviněním. 125
Ovšem v případě, že se zavinění vztahuje i k samotnému kvazideliktnímu jednání,
nelze již na konkrétní situaci aplikovat ustanovení § 360 odst. 1 TZ. V takovém případě bude
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pachatel odpovědný na základě ustanovení § 360 odst. 2 TZ, tedy na základě institutu actio
libera in causa.126
Je nezbytné zmínit skutečnost, že pachatelův úmysl musí být vztažen skutečně
k samotnému uvedení se do stavu nepříčetnosti. Pokud by pachatelovým cílem, při požívání
alkoholu či jiné návykové látky, bylo pouhé vyvolání stavu podnapilosti, pak bychom
zavinění k takovémuto stavu posoudily jako zavinění nedbalostní.

127

Stav opilosti zde

vystupuje v roli motivu, který vedl k nutnosti trestněprávní úpravy, nikoli v roli znaku
skutkové podstaty.128
Kvalifikace úmyslu je zjišťována na základě vnějších projevů tzv. kvazivůle a jejím
směřováním. V případě pochybností je nutno aplikovat zásadu procesního trestního práva in
dubio pro reo.129 Pokud jde o trestný čin opilství je možné vyloučit pohnutkou
charakterizované trestné činy. 130
Je možné konstatovat, že v praxi se tak často nesetkáváme s trestným činem opilství
§ 360 odst.1 TZ, jelikož vzhledem k ustanovení § 360 odst. 2 TZ jsou vyloučeny případy
úmyslné a případy nedbalostní, tzv. actio libera in causa. Tyto případy budou posuzovány
dle skutkových podstat k jejichž naplnění konkrétním jednáním došlo.
Případy uvedené v ustanovení § 360 TZ je možné rozčlenit podle následujícího
schématu. „Úmyslná i nedbalostní intoxikace, resp. k přivedení se do stavu nepříčetnosti a
následné spáchání trestného činu bez specifického zavinění…”131 - Na základě této situace
je pachateli přisuzována trestní odpovědnost za trestný čin opilství podle ustanovení § 360
odst. 1 TZ.
„Úmyslná intoxikace, resp. úmyslné přivedení se do stavu nepříčetnosti a následné
úmyslné spáchání konkrétního trestného činu…” 132 - V tomto případě se jedná o actio libera
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in causa dolosa podle ustanovení § 360 odst. 2 TZ. V takovémto případě nastupuje
odpovědnost pachatele nikoliv za trestný čin opilství, ale za úmyslný trestný čin.
„Nedbalostní intoxikace, resp. přivedení se do stavu nepříčetnosti a tím spáchání
skutkové podstaty trestného činu nedbalostní povahy…”133- V této situaci se jedná případ
actio libera in causa culposa podle ustanovení § 360 odst. 2 TZ. Pachatel se tedy dopustí
spáchání určitého nedbalostního trestného činu, nikoliv trestného činu opilství.
Všechny výše uvedené případy se shodují v tom, že „… zavinění pachatele zahrnuje
jak přivedení se do stavu nepříčetnosti, tak současně i spáchání trestného činu v tomto stavu,
i když ve vztahu k intoxikaci, resp. nepříčetnosti a k výsledku se formy zavinění liší.“134
Je třeba, aby nedošlo k opomenutí takových neočekávatelných situací, ve kterých se
pachatel přivede do stavu nepříčetnosti nezaviněně. Za takových okolností by pachatel podle
ustanovení § 26 TZ nebyl trestně odpovědným. Pod tyto případy lze zařadit například tzv.
patologické stavy u osob závislých na alkoholu.135 136
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12. Opilství
„§ 360
Opilství
(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu
nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na
tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest
mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu
nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která
spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“137
Ustanovení § 360 TZ tedy vychází ze spáchání kvazideliktu, jelikož samotný stav
nepříčetnosti, vyvolaný alkoholem, nenaplňuje skutkovou podstatu a ta je naplněna až
spácháním činu jinak trestného. U trestného činu opilství se nežádá zavinění ke kvazideliktu,
jako takovému, ale pouze ke stavu nepříčetnosti.
Z hlediska trestněprávní úpravy opilství je zásadní zavinění pachatele vztahující se
k přivedení se do stavu opojení.138 Z pohledu trestního práva jsou vymezeny a relevantní ty
případy, ve kterých došlo ve stavu nepříčetnosti k spáchání činu jinak trestného. 139
Pokud jde o subjektivní stránku kvazideliktu, tato zde, jelikož chybí složka
příčetnosti, ve vlastním smyslu nebude. I tak je zkoumání subjektivní stránky nezbytné, a to
z důvodu určení, zda se jedná o úmyslný či nedbalostní čin jinak trestný.140
12.1 Nepříčetnost / zmenšená příčetnost
Jedním z klíčových znaků trestného činu opilství je stav nepříčetnosti pachatele.
Z tohoto důvodu není možné aplikovat ustanovení § 360 TZ na případy zmenšené příčetnosti.
Pachatel, který jedná ve stavu zmenšené příčetnosti je trestně odpovědným dle obecných
zásad trestního práva. V případě, že si pachatel přivodil zmenšenou příčetnost vlivem
návykové látky, není možná aplikace § 40, 47 odst. 1 TZ.141
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Pro trestný čin opilství je zásadní pojem nepříčetnosti. Ta je definována v rámci § 26
TZ za současného užití § 123 TZ. Uvedení se pouze do stavu zmenšené příčetnosti je
z hlediska trestného činu opilství nedostačující. U nepříčetnosti na základě požití, aplikace
návykové látky bude pro duševní poruchu typická porucha vědomí. V případě pochybností
mezi stavem nepříčetnosti a zmenšenou příčetností je nutná aplikace procesní zásady in dubio
pro reo. Na základě této zásady bude zvolena ta varianta, jež je pro pachatele příznivější.
Pachatel se tedy nacházel ve stavu nepříčetnosti a užije se ustanovení § 360 TZ. Pokud by
příčetnost pachatele byla pouze zmenšená, byla by mu přiřknuta plná odpovědnost a byl by
odpovědný dle obecných zásad.
Pouhá skutečnost zaviněného přivedení se do stavu nepříčetnosti k trestní
odpovědnosti dle § 360 TZ nestačí. Je nezbytné, aby se pachatel v tomto stavu dopustil
jednání, mající jinak znaky trestného činu, což naplňuje objektivní podmínku trestnosti. Jak
vyplývá z dikce zákona u činu spáchaného v nepříčetnosti nejsou naplněny všechny znaky
trestného činu. Dochází zde k absenci pachatelovy příčetnosti a zavinění, a z následujících
důvodů. Pachateli je přičítáno pouze zavinění, jímž se do stavu nepříčetnosti uvedl, zavinění
vztahující se k spáchání činu jinak trestného zde neposuzujeme.142
Pokud by nastaly pochybnosti o stavu nepříčetnosti či zmenšené příčetnosti je třeba
užít zásadu in dubio pro reo, tedy pro pachatele příznivější. Z toho důvody bude zapotřebí
v rámci předběžného posouzení porovnat obě situace a poté zvolit tu, jež bude v daném
případě pro pachatele příznivější.143
Pokud pachatelova nepříčetnost netrvala po celou dobu jeho jednání, pak se bude
daný případ posuzovat jako souběh trestného činu opilství a jiného konkrétního trestného
činu, na který se již stav nepříčetnosti nevztahoval.
Pro ilustraci a dle mého názoru i ne příliš ojedinělým případem, může být situace,
kdy je pachatelova nepříčetnosti pouze přerušena. U zpočátku nepříčetného pachatele, během
jednání tato nepříčetnost pomine a tento se opětovně, vlivem návykové látky, přivede do
stavu nepříčetnosti, ve které se znovu dopustí kvazideliktu. Jednání takového pachatele je
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brát jako dva trestné činy opilství spolu s možným souběhem trestného činu v době, kdy
nepříčetnost, byť je na přechodnou dobu, pominula.144
12.2 Actio libera in causa
„Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu
nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která
spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.“145
Actio libera in causa, zakotvená v rámci ustanovení § 360 odst. 2 TZ, představuje
právní institut, jehož podstata svým obsahem vylučuje aplikaci privilegovaného ustanovení
§ 360 odst. 1 TZ a ustanovení § 26 TZ. Je tedy vyloučena nejen skutková podstata trestného
činu opilství, ale i institut vyvinění se na základě pachatelovy nepříčetnosti.
Právě v případech, že se zavinění na následek kvazideliktu vztahuje, hovoříme o
actionis liberae in causa.146 Tyto případy actio libera in causa rozlišujeme do dvou skupin.
Na úmyslné – actio libera in causa dolosa a nedbalostní – actio libera in causa culposa.
Z historického hlediska není actio libera in causa žádnou novinkou147 a dnes je obecně
uznávaným institutem i v zahraničních trestněprávních úpravách, jak v rovině teoretické, tak
i v právní praxi.
Případy actionis liberae in causa nejsou vyjádřením nezávislého trestného činu, ale
představují určitou strukturu či upravují pravidla pro případ, kdy je pachateli přisuzována
plná trestní odpovědnost za jednání, jehož se dopustil ve stavu nepříčetnosti. 148
Případy actio libera in causa představují pachatelovo jednání mající dvě části a bude
odpovídat následující časové ose. Pro jednoduchost můžeme říci, že v rámci první části, se
pachatel svým jednáním omezuje výhradně na přivedení se ze stavu příčetnosti do stavu
nepříčetnosti. V této části jednání se zpravidla uvažuje o konání. Je však možné představit si
navození tohoto stavu i nekonáním149. Přičemž klíčový bude časový okamžik, ve kterém u
osoby pachatele nastala nepříčetnost. V rámci druhého jednání se, již nepříčetný pachatel,
144

LANGER. Petr. Trestný čin opilství (1. část). Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 59
§ 360 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
146
ŘÍHA, Jiří. Zamyšlení nad trestným činem opilství – 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4. dostupné z:
<http://www.mvcr.cz//casopisy/kriminalistika/2002/02_04/riha.html>
147
První náznaky této koncepce můžeme dohledat v textech Tomáše Akvinského a později u tzv.
postglosátorů
148
ŘÍHA, Jiří. Actio libera in causa – 1. část. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5., č. 2, s. 35-40
149
Například neužívání lékařem předepsané medikace.
145

44

svou činností dostává do rozporu s trestním zákoníkem. Dochází ke vzniku následku,
stanoveném v rámci skutkové podstaty určitého trestného činu, jehož se pachatel dopustil.
Druhá část, spáchání činu v nepříčetnosti, může mít podobu jak omisivní, tak komisivní.
Přičemž komisivní formou mohou být spáchány jak úmyslné, tak nedbalostní actio libera in
causa. 150 V praxi je možné se setkat i se situacemi, kdy se pachatel přivede k nepříčetnosti,
a to z toho důvodu, aby opomněl vykonat určitou povinnost. Takovéto situace nazýváme
omissio libera in causa. V takovýchto případech lze typicky u pachatele pozorovat
„překonání“ stavu nepříčetnosti až do stavu, kdy je pachatel neschopen jednat. Aby mohl být
pachatel nepravého omisivního deliktu hnán k trestní odpovědnosti, je nezbytné, aby měl
možnost danou povinnosti vykonat. Toto však neplatí v případě, kdy pachatel svým jednáním
výkon povinnosti sám znemožní. Lze spáchat rovněž nepravé omisivní úmyslné actio libera
in causa ovšem trestní odpovědnost zde nastupuje až spolu způsobeným následkem. Za
poslední část lze považovat okamžik, kdy se pachatel opět stává příčetným. Z výše
popsaných průběhových rysů můžeme vypozorovat, že první jednání je nezbytnou
podmínkou, příčinou pro jednání druhé, na které nahlížíme jako na následek.
Některé teorie zabývající se problematikou actio libera in causa považují
kvazideliktní jednání z hlediska trestněprávní úpravy za irelevantní. Zásadní roli má jednání
dřívější, kterým se pachatel přivedl z původního stavu příčetnosti do stavu nepříčetnosti.
Důležitost tohoto jednání spočívá právě v příčetnosti pachatele, díky níž byl schopen
rozhodovat nejen o vlastním způsobu spáchání, ale rovněž zde jsou zahrnuty další subjektivní
znaky.151
V případech actio libera in causa má pro posouzení trestní odpovědnosti naprosto
klíčový význam pachatelův vztah k oběma fázím trestného činu. Mezi jednotlivými fázemi
pachatelova jednání jsou značné rozdíly. Vzhledem k pachatelově nepříčetnosti není možné
chápat úmysl v běžném smyslu. V případě, že bychom chtěli zkoumat pachatelův úmysl
v době, kdy se již nacházel ve stavu nepříčetnosti, je vhodnější použít označení kvaziúmyslu.
Podstatu a cíl kvaziúmyslu můžeme vyvozovat až z vnější projevů pachatelova chování,
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případně pokud úmysl nějakým způsobem projevil ještě v době příčetnosti. V případech actio
libera in causa je zavinění vždy posuzováno ve stavu před vznikem daného stavu
nepříčetnosti. Při požadavku úmyslné formy zavinění k oběma fázím actionis liberae in causa
(přivedení se do stavu nepříčetnosti a následném jednání v tomto stavu) je dostačující i tzv.
eventuální úmysl (pachatel si je vlivu návykové látky vědom a je srozuměn s možnými
následky).
Nezbytné pro případy actionis liberae in causa je vztah úmyslu na daný konkrétní
trestný čin v nepříčetnosti.
Pro actio libera in causa je tedy nutné, aby úmyslné jednání v nepříčetnosti pachatele
bylo vztaženo k činu určitého druhu (jakýkoli druh či osoba, konkrétní činnosti nebo osoba).
V případě, že by si pachatel pouze uvědomoval své tendence k trestní činnosti pod
vlivem návykové látky, pak lze toto jednání klasifikovat jako trestný čin opilství.152153
U trestných činů majících formu actio libera in causa je možná účast více osob. Jak
již bylo uvedeno výše, tyto činy se skládají ze dvou částí a lze tedy uvažovat, že se další
osoba či osoby podílejí na první fázi154, druhé fázi155 nebo obou těchto fázích. Nezbytnými
požadavky zde jsou v první řadě tzv. dvojí úmysl156 „ hlavního pachatele“ a v řadě druhé
úmyslná účast jiné osoby na činu.
Nyní je na místě probrat účast jiné osoby na jednotlivých, výše zmíněných fázích
jednání, jehož se „hlavní“ pachatel dopustí.
Podílí-li se jiná osoba na první fázi, pak její jednání spočívá především v podpoře či
vyvolání157 stavu nepříčetnosti u osoby „hlavního“ pachatele. Důležitá je skutečnost, že
úmysl zúčastněné osoby zahrnuje jak vyvolání nepříčetnosti, tak i na protiprávním jednání
„hlavního“ pachatele. V takovém případě vyvstává otázka, zda je takto zúčastněná osoba
spolupachatelem158 či pomocníkem. 159
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Dle teorie jednání se spolupachatelem rozumí „ ... ten, kdo spolu s jiným (jinými)
vykoná společné jednání, přičemž oba (všichni) naplní tímto jednáním všechny znaky
skutkové podstaty trestného činu, dále ten, kdo svým jednáním uskutečnil některý ze znaků
skutkové podstaty trestného činu, jež je pak naplněna teprve souhrnem jednání všech
spolupachatelů (u činů s dvojím jednáním), a nakonec i ten, jehož jednání je pouze tzv.
článkem řetězu, přičemž skutková podstata trestného činu je naplněna až současným
působením všech článků řetězu.“160. Lze tak říci, že pokud se další osoba podílí na uvedení
“hlavního“ pachatele do stavu nepříčetnosti, nabízí se zde pouze spolupachatelství, kdy další
osoba představuje jen článek celého řetězce. Ovšem ani zde nedochází k naplnění všech
znaků. Rozumíme-li stav nepříčetnosti jako nezbytný požadavek pro následující spáchání
trestného činu, je uvedení „hlavního“ pachatele do tohoto stavu rovněž článkem řetězu. Tento
ovšem pouze dovoluje pozdější spáchání trestného činu, což není v souladu s konstrukcí o
současném působení článků řetězu. Naproti tomu, lze argumentovat tím, že následek jednání
další osoby u „hlavního“ pachatele, v době jeho protiprávního jednání, stále přetrvává a
působí na něj. Stále však zůstává k posouzení otázka, zda má jednání další osoby takový
význam, aby mohla být považována za spolupachatele. (Dle teorie předsunutí, kdy je
přivedení se do stavu nepříčetnosti chápáno jako jednání, je osoba zapříčiňující nepříčetnost
„hlavního“ pachatele rozuměna jako spolupachatel, konkrétně v roli pomocníka. Touto teorií
je právě přivození si stavu nepříčetnosti důvodem trestání.) (Teorie výjimky, řídící se
obecnými zásadami, kvalifikuje další osobu podle podílu, který tato osoba nese na následku
kvazideliktního jednání „hlavního“ pachatele. V takovém případě lze považovat uvedení
„hlavního“ pachatele do stavu nepříčetnosti za jednání odpovídající přípravě. (Ovšem tomuto
jednání není přisuzován takový význam, aby bylo srovnatelné s provedením trestné činnosti.)
Toto jednání je zde opět chápáno spíše jako jednání umožňující následnou trestnou činnost.)
Obdobně lze nahlížet rovněž na klasifikaci návodu.
Institut spolupachatelství (páchaný formou actio libera in causa) tak připadá v úvahu
výhradně tehdy, kdy další osoba nese podíl na jednání ve stavu nepříčetnosti „hlavního“
pachatele. (Spolupachatel dovede nepříčetného na místo činu, aktivně se podílí na trestné
činnosti nepříčetného pachatele.) Nezbytné je ovšem splnění subjektivního požadavku
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spolupachatelství, tedy jednání zúčastněných osob ve shodě, společným jednáním. Součástí
dohody všech spolupachatelů, předcházející jejich jednání, musí být i úmysl přivedení
některého z nich do stavu nepříčetnosti a role příčetného spolupachatele na jednání
nepříčetného. (nepodstatné odchýlení spolupachatelů od dohody je irelevantní. V případě
excesů, podstatných odchylek, nastupuje individuální odpovědnost každého spolupachatele.)
Ani v případě actio libera in causa dolosa není institut účastenství vyloučen. „Jde o
úmyslnou účast na úmyslném trestném činu jiného.“161 Pro návod je dostačující poskytnutí
podnětu či vyvolání rozhodnutí dopustit se trestné činnosti.
Jako pomoc lze chápat účast další osoby před či v průběhu trestné činnosti. (Jestliže
pomocník nevěděl....
„Postačí tedy úmyslné poskytnutí pomoci v době činu k úmyslnému trestnému činu
pachatele jednajícího formou actio liber in causa, aniž by bylo zapotřebí, aby pomocník o
jeho nepříčetnosti věděl a aby pachatel věděl, že je mu pomoc poskytována.“162
Nepříčetná osoba se může, formou actio libera in causa dolosa, podílet na trestné
činnosti jiného. Pro svou povahu je možné vyloučit organizátorství a návod. Standardně však
může docházet k pomoci, konkrétně formou omissio libera in causa.
Instituty spolupachatelství či účastenství lze vyloučit v případě nedbalostních
trestných činů. V úvahu však přichází nepřímé účastenství, tedy další osoba využije osoby
nepříčetného ke spáchání vlastní trestné činnosti. Takovéto osobě pak náleží odpovědnost za
úmyslný trestný čin, k jehož spáchání došlo za užití živého nástroje. Nepříčetnému pachateli
je pak možné přisuzovat odpovědnost za nedbalostní trestný čin, trestný čin opilství, případně
může být tato osoba shledána beztrestnou.
S ohledem na institut nepřímého pachatelství lze zmínit i situaci, kdy nepřímý
pachatel plánuje využít živého nástroje, ovšem tento ve finále spáchá trestný čin odlišný, než
bylo nepřímým pachatelem zamýšleno. Tato situace může být kvalifikována jako tzv.
souběžné, paralelní, pachatelství několika osob či označit osobu jednající v actio libera in
causa za pachatele a osobě „nepřímého“ pachatele přisoudit pokus, příp. přípravu. 163
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12.2.1 Actio libera in causa dolosa
Pod případy actio libera in causa dolosa zpravidla zařazujeme takové události, kdy se
osoba pachatele, prostřednictvím požívání alkoholu či jiné návykové látky, s úmyslem
spáchat konkrétní trestný čin, uvede do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu daný trestný čin
také spáchá.
V souvislosti s úmyslnou actio libera in causa bývá velmi často používán termín tzv.
opití či pití na kuráž. Pod tímto slovním spojením pak rozumíme záměr pachatele uvést se
do stavu nepříčetnosti a poté se v tomto stavu dopustit určitého aktivního, resp. komisivního
jednání164.
Případ actio libera in causa dolosa si lze příkladně představit jako následující vývoj
událostí. Pachatel v rámci „překonání strachu, odhodlání se či utvrzení se „požije návykovou
látku s cílem uvést se do stavu nepříčetnosti, aby poté v tomto stavu mohl spáchat určitý
trestný čin, což také provede.
Vzhledem k povaze vlivu alkoholu a jiných návykových látek na vůli, rozhodování,
a tedy i na jednání jedince, lze konstatovat následující. V důsledku stavu nepříčetnosti se
osoba pachatele stává „živým nástrojem“, resp. se vzdává kontroly nad vlastním tělem a
zároveň přestává, jakkoliv kontrolovat či ovládat následující vývoj událostí. Z tohoto důvodu
lze vyvodit, že případy úmyslné actio libera in causa spáchané formou komisivního jednání
se v praxi budou vyskytovat spíše ojediněle. 165
Problematické a často konfliktní mohou být názory na rozsah úmyslu v případech
actio libera in causa dolosa, resp. co všechno musí být úmyslem pachatele zahrnuto. Zda
postačí úmysl příčetného pachatele k trestnému činu spáchanému ve stavu nepříčetnosti nebo
zda je vyžadován i úmysl k uvedení se do stavu nepříčetnosti 166. Nejčastěji se můžeme setkat
s případy, kdy se pachatel rozhodne k spáchání trestné činnosti ve stavu příčetnosti, případně
zmenšené příčetnosti. Ovšem v průběhu přípravy, v rámci ukrácení si dlouhé chvíle nebo
z důvodu dodání si odvahy, si z nedbalosti požitím alkoholu či aplikací návykové látky
přivodí stav nepříčetnosti. V teorii je převážně zastáván názor, že vlivem pachatelova
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přivedení se do stavu nepříčetnosti došlo k podstatnému odchýlení od naplánovaného
průběhu trestné činnosti, a tudíž není možné pachateli přisoudit úmysl. Pachateli tak bude
přisouzena odpovědnost za actio libera in causa culposa, jelikož na základě obecných
pravidel trestního práva je vyloučeno postihování úmyslu spáchat trestný čin, pokud tento
úmysl není projeven navenek. A právě tato situace nastala u výše popsaného případu, kdy
došlo v důsledku nepříčetnosti k přerušení plánovaného průběhu ještě před projevením
úmyslu.
U actio libera in causa dolosa musí být pachatelův úmysl vázán k jak k přivedení se
do stavu nepříčetnosti, tak jednání v nepříčetnosti. Je tedy vyžadován tzv. dvojí úmysl.
Pokud by v pachatelově úmyslu bylo zahrnuto přivedení se do stavu nepříčetnosti
s cílem spáchání určitého trestného činu, přičemž v průběhu jeho páchání nedojde
k významnému odchýlení od pachatelovy představy, pak jednoznačně hovoříme o případu
actio libera in causa dolosa.
Další komplikaci mohou představovat situace, kdy pachatel plánuje trestný čin ve
vztahu ke určité osobě, ovšem v důsledku jeho nepříčetnosti není jeho záměr naplněn a útok
je pak ve skutečnosti směřován proti jiné osobě. Na první pohled by takováto situace mohla
být klasifikována jako případ, kdy ze strany pachatele došlo k tzv. omylu v předmětu
útoku167. Je však zásadní, aby nedošlo k opomenutí faktu, že pachatel v důsledku
nepříčetnosti představuje tzv. živý nástroj a není schopen ovládat vývoj událostí. Právě tyto
uvedené skutečnosti měli za následek významné odchýlení od pachatelova plánu a situace
bude hodnocena jako tzv. odchýlení rány168. Jednání pachatele tak bude klasifikováno jako
jednočinný souběh pokusu úmyslného trestného činu vůči osobě, proti níž měl útok směřovat
a nedbalostního trestného činu ve vztahu k osobě, jíž útok zasáhl.
Pokud jde o formu jednání v rámci actio libera in causa dolosa, v každé ze dvou částí
jednání lze uvažovat jak o konání, tak o opomenutí. V případě první části jednání, tedy
přivedení se do stavu nepříčetnosti, budeme zpravidla spíše uvažovat o jednání mající podobu
konání, resp. aktivní fyzického jednání, jako je příkladně požívání návykové látky. Ovšem
ani forma opomenutí zde není zcela vyloučena. Pod tímto způsobem si lze představit situaci,
kdy osoba pachatele záměrně nedodržuje lékařem předepsanou medikaci, v důsledku čehož
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u této osoby dochází k vyvolání stavu nepříčetnosti. Druhá část jednání, resp. spáchání činu
v nepříčetnosti, může mít podobu jak omisivní, tak komisivní. Komisivní formou bývají
páchány zpravidla případy tzv. opití na kuráž. V ostatních případech úmyslných actio libera
in causa lze pravděpodobně u pachatele jen těžko předpokládat dodržení určitého předem
připraveného postupu. Ovšem ani to nelze v zcela striktně vyloučit.
V praxi je možné se setkat i se situacemi, kdy se pachatel přivede k nepříčetnosti, a
to z toho důvodu, aby v tomto stavu opomněl vykonat určitou povinnost. Takovéto situace
nazýváme omissio libera in causa, tedy delikty omisivní. V takovýchto případech lze typicky
u pachatele pozorovat „překonání“ stavu nepříčetnosti, a to až do takového stavu, kdy je
pachatel neschopen jednat. Aby mohl být pachatel nepravého omisivního deliktu hnán
k trestní odpovědnosti, je nezbytné, aby měl možnost danou povinnosti vykonat. Případ
nepravého omisivního deliktu lze spatřovat v situaci, kdy se železniční zřízenec opije do
„němoty“ v důsledku čehož nepřehodí výhybku, což má za následek způsobení vlakového
neštěstí.169170
Toto však neplatí v případě, kdy si pachatel svým jednáním výkon povinnosti sám
znemožní. Lze spáchat rovněž nepravé omisivní úmyslné actio libera in causa ovšem trestní
odpovědnost zde nastupuje až spolu se způsobeným následkem.
Jak v teorii, tak i v praxi jsou rozlišována vývojová stádia trestného činu a ani
v případech úmyslných actio libera in causa tomu není jinak. U pokusu, vývojového stádia
následujícím po přípravě, lze rozlišit hned vícero situací, v nichž lze pachatelovo jednání
označit za počátek pokusu. Takovouto situací může být příkladně započetí první části činu,
resp. první aplikace či požití návykové látky – tzv. actio praecedens. Jako další možnost se
nabízí poslední jednání dosud příčetného pachatele a jako poslední, lze za počátek pokusu
označit zahájení deliktní činnosti nepříčetného pachatele. První uvedenou možnost je
pravděpodobně na místě vypustit, jelikož samotné opojení se není trestným činem. Za
předpokladu, že přivození si nepříčetnosti je samotným důsledkem pachatelova jednání, pak
vlastní opojení je počátkem pokusu trestného činu v podobě actio libera in causa. V těchto
situacích je pak zpravidla postupováno jako v případech tzv. nepřímého pachatelství. Za
počátek pokusu pak bude považováno to poslední dané dílčí jednání, jímž si pachatel přivodil
169
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stav nepříčetnosti. Tímto pachatel ztrácí jakoukoliv kontrolu nad dalším dějem a své chování
již nadále není schopen ovládat. „Podle české teorie bychom však museli konstatovat, že
přivedení se do stavu nepříčetnosti je odstraňováním překážek v posledním stadiu trestné
činnosti s blízko časovou návazností zamýšleného dokonání činu.“
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vychází ze skutečnosti, že pachatel v okamžiku, kdy se uvede do stavu nepříčetnosti, završuje
veškeré své předchozí jednání mající za cíl dokonání trestného činu.172
Pravděpodobně nejméně problematický přístup týkající se posuzování vývojových
stádií a trestní odpovědnosti přináší teorie výjimky. Ta klasifikuje vývojová stádia a trestnost
výhradně vzhledem k trestnému činu, který byl pachatelem v nepříčetnosti spáchán. Tato
klasifikace vychází z obecně platných a uznávaných zásad. „Podle teorie výjimky je institut
a. l. i. c. výjimkou pouze z koincidence (časové souladnosti) schopnosti viny (příčetnosti) a
provedení samotného jednání popsaného ve skutkové podstatě trestného činu.“173
Situace se ovšem mění u tzv. omissio libera in causa, nepravých omisivních deliktů.
Zde je již vlastní uvedení se do stavu nepříčetnosti, resp. neschopnosti jednat, příčinou vzniku
nebezpečí trestněprávního následku. V této skutečnosti tedy spatřujeme rozdíl mezi
nepravými omisivními delikty a omisivními delikty, jelikož u těchto je nastoupení
trestněprávního následku spojeno s okamžikem, kdy je pachateli poprvé poskytnuta možnost
konat. V této situaci se opět nabízejí dva okamžiky, které lze pokládat za počátek pokusu. A
to, moment přivedení se do stavu nepříčetnosti a okamžik, kdy došlo k opomenutí dané
činnosti, která byla nezbytná k odvrácení následku. Ze zmíněných možností je
upřednostňována první varianta. Již samotná skutečnost, že si pachatel přivodí stav
nepříčetnosti v sobě zahrnuje znemožnění odvrácení trestněprávního následku. Stav
nepříčetnosti totiž implikuje neschopnost pachatele kontrolovat následující vývoj událostí.
Ovšem v případě, že by se pachateli nějakým způsobem podařilo onen trestněprávní následek
odvrátit, pak by pachatel měl být považován za beztrestného.174175
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12.2.2 Actio libera in causa culposa
Za kulpózní actio libera in causa považujeme situaci, kdy si pachatel, úmyslně či
z nedbalosti, přivodí stav nepříčetnosti a dopustí se trestněprávního jednání, aniž by měl v
době příčetnosti spáchání trestného činu v plánu. Pak bude pachatel trestně odpovědný,
jelikož bez přiměřených důvodů spoléhal, že se trestného činu nedopustí176 či měl a mohl
vědět177, že při svém budoucím zamýšleném jednání by mohl spáchat trestný čin.
Nedbalostí v případě actio libera in causa culposa, oproti subsidiárnímu ustanovení §
360 odst. 1 TZ, rozumíme samotné přivedení se do stavu nepříčetnosti.
Pro ilustraci případu actio libera in causa culposa si lze představit situaci, kdy se
pachatel prostřednictvím opakovaného požívání alkoholu zcela úmyslně uvede do stavu
nepříčetnosti, i přes skutečnost, že si je vědom toho, že po požití alkoholu má řídit motorové
vozidlo. Podnapilý pachatel pak následně skutečně usedne za volant motorového vozidla,
přičemž v důsledku pachatelova zavinění dochází k nehodě, konkrétně srážce vozidla
s chodcem, u něhož v důsledku předchozích událostí nastává smrt. Pachateli výše popsaného
jednání bude přisouzena trestní odpovědnost jak za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové
látky podle ustanovení § 274 TZ, jehož spáchání se pachatel dopustil dolózní formou actio
libera in causa, tak za nedbalostní trestný čin proti životu a zdraví ve formě kulpózní actio
libera in causa. Přičemž ke spáchání obou těchto uvedených trestných činů došlo
v jednočinném souběhu. Pod kulpózní actio libera in causa je možné rovněž zařadit i
následující případ. Řezník, zaměstnanec jatek, jenž má v úmyslu usmrtit dobytek, se vlivem
požívání alkoholu přivede do stavu nepříčetnosti. Následně pak v takovémto podnapilém
stavu, za použití jateční pistole, výstřelem zasáhne fyzickou osobu. Zde bude pachatel
odpovědný výhradně za ty trestné činy, jichž se dopustil nedbalostním jednáním, tedy za
následek, jež způsobil postižené fyzické osobě.178
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13. Součinnost
Vzhledem k tomu, že je skutková podstata trestného činu opilství je charakterizována
jako vlastnoruční delikt, jež má značně specifickou povahu, jak bylo rozebráno v předchozí
části, bude tato skutečnost ovlivňovat institut součinnosti na tomto trestném činu.
Pokud jde o institut spolupachatelství, dle A. Dolenského přichází u vlastnoručních
deliktů v úvahu pouze taková forma spolupachatelství, kdy „Každý spolupachatel naplní sám
všechny znaky skutkové podstaty, jednání je společné a je tu i úmysl k tomu se vztahující.“179.
Dochází tak k vyloučení spolupachatelství s rozdělením rolí,180 nepřímého pachatelství.181
Zákonodárce v rámci ustanovení § 24 TZ rozděluje formy účastenství následovně, a
to na organizátorství, návod a pomoc.
Ustanovení týkající se organizátorství, § 24 odst. 1 písm. a) TZ, nelze již ze samotné
povahy trestného činu opilství aplikovat. A to z důvodu, že na osobu organizátora je kladen
požadavek spočívající v zosnování či řízení spáchání trestného činu.182
Za návodce, dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) TZ, považujeme osobu, která svým
vlivem vzbudí v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin. V případě úmyslného uvedení jiné
osoby do stavu nepříčetnosti, ovšem bez jakéhokoli úmyslu k páchání trestné činnosti, trestné
není. A to ani v případě, když nepříčetný kvazidelikt spáchá.183 Lze si však také představit
situaci, kdy „návodce“ navede jiného k přivedení se do stavu nepříčetnosti v úmyslu další
trestné činnosti. Osoba „návodce“ pak bude vystupovat v roli nepřímého pachatele je pak
odpovědná za kvazideliktní jednání spáchané nepříčetným, jenž zde vystupoval jako tzv.
„živý nástroj“.
V případě, že osoba „návodce“ navede jiného k jednání, mající za následek uvedení
této osoby do stavu nepříčetnosti za účelem, aby spáchal konkrétní trestný čin, bude tento
případ posouzen jako nepřímé pachatelství, jestliže osoba v roli „živého nástroje“ o záměru
návodce nevěděla. Ovšem pokud byla osoba nepříčetného pachatele s tímto záměrem
seznámena půjde o případ actio libera in causa.
179
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O vztahu institutu návodu a trestného činu opilství lze říci, že jednání návodce
směřuje ke kvazideliktnímu jednání, nikoli k spáchání trestného činu opilství jako takového.
Pomocníkem je podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) TZ ten, kdo „... úmyslně
umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků,
odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou,
utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu.“184
Pomoc při trestném činu opilství si lze představit v následujících podobách. A to jako
pomoc psychickou185 nebo pomoc fyzickou186. Podmínkou však zůstává úmysl pomocníka a
kauzální nexus mezi jednáním pomocníka a jednáním, jehož se později pachatel v opilosti
dopustí. Představme si následující situaci, kdy pomocník, jemuž je sklon pachatele k trestné
činnosti ve stavu nepříčetnosti znám, cíleně pomáhá pachateli k uvedení se do tohoto stavu.
Ve výsledku nepříčetný pachatel se poté skutečně kvazideliktu dopustí. Právě na základě
onoho kauzálního nexu je možné onoho pomocníka postihnout, jelikož pomocníkovo jednání
cíleně míří k trestnému činu opilství a ohrožení chráněných společenských zájmů. V případě,
že nepříčetný se žádného kvazideliktu nedopustí, nedochází k trestní odpovědnosti
pomocníka, a to na základě zásady akcesority účastenství.187
Dříve než 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost trestní zákoník, 40/2009 Sb., Trestní zákoník,
bylo možné u trestného činu opilství sankcionovat vývojové stádium přípravy. Současný
účinný trestní zákoník však dovoluje sankcionovat přípravu pouze u těch trestných činů, kde
je tak v rámci zvláštní části výslovně stanoveno. Mezi tyto trestné činy se ustanovení o
opilství, § 360 TZ, neřadí.
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14. Souběh trestného činu opilství s jinými trestnými činy
Souběhem neboli konkurencí trestných činů rozumíme situaci, kdy se pachatel
dopustil dvou či více trestných činů dříve, než došlo, pro některý z těchto činů, k jeho
odsouzení v rozsudku soudu prvního stupně, případně před tím, než došlo k doručení
trestního příkazu obviněnému. Lze tak říci, že souběžná trestná činnost je oddělena od další
trestné činnosti, a to pravomocným odsuzujícím rozsudkem, za předpokladu, že se na tento
rozsudek nevztahuje fikce neodsouzení. Pokud jde o trestní příkaz, zde je rozhodující jeho
doručení a nabytí právní moci.
Souběhy v nauce trestního práva rozdělujeme následovně, a to na souběh
jednočinný188 a souběh vícečinný189. Toto dělení se zakládá na skutečnosti, zda byly trestné
činy spáchány jediným skutkem či více skutky.
Souběhy dále rozlišujeme na stejnorodé a nestejnorodé. V rámci souběhu
stejnorodého se pachatel dopustil spáchání více trestných činů, ovšem všechny byly stejné
skutkové podstaty. Naproti tomu při souběhu nestejnorodém došlo více trestnými činy
k naplnění různých skutkových podstat.190
Pachatel, který se zaviněně přivede do stavu nepříčetnosti se v tomto stavu nemusí
dopustit jen jediného kvazideliktu. Svým jednáním může naplnit znaky skutkových podstat
jednoho či více trestných činů. V takovém případě jsou tyto útoky, vzhledem ke znakům
trestného činu opilství, posuzovány za jedno souvislé jednání.191
14.1.1 Souběh jednočinný
Jednočinným souběhem stejnorodým rozumíme situaci, kdy při spáchání jednoho
skutku bude vícekrát naplněna skutková podstata trestného činu. Tento typ souběhu není
v rámci nauky uznávaný a v případě soudní praxe je považován za jediný trestný čin.
Při jednočinném souběhu nestejnorodém je v rámci pachatelovým jedním skutkem
naplněno více skutkových podstat rozdílných trestných činů.192
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Souběh jednočinný je u trestného činu opilství vyloučen. Trestný čin opilství vychází
ze skutečnosti zaviněné nepříčetnosti pachatele. Ze skutkových podstat ostatních trestných
činů vyplývá trestnost pachatele jen za podmínky, že tento není nepříčetný. Kvazidelikt, který
je objektivní podmínkou tohoto trestného činu, sám o sobě není trestným činem. Jestliže
nepříčetný pachatel, spáchá v tomto stavu více trestných činů, celý případ bude klasifikován
jako jediný skutek a jediný trestný čin opilství.193
14.1.2 Souběh vícečinný
Jestliže se pachatel prostřednictvím více spáchaných skutků dopustí více trestných
činů, jejichž skutková podstata je totožná, hovoříme o souběhu vícečinném stejnorodém.
V případě, že pachatelovými skutky dojde k naplnění skutkových podstat různých trestných
činů, pak se jedná o vícečinný souběh různorodý.194
Na rozdíl od situace u jednočinného souběhu, souběh vícečinný u trestného činu
opilství možný je.195 Dolenský uvádí následující příklad: „kvazideliktem může být i čin (jinak
trestný) trvající (např. zbavení osobní svobody). Bude-li trvat protiprávní stav i po
opětovném nabytí příčetnosti, a pokud pachatel protiprávní stav neodstraní a bude ho
udržovat, dojde k přerušení jednoty skutku. Jednání po dosažení příčetnosti se bude
považovat za skutek nový, spáchaný ve vícečinném souběhu s trestným činem opilství.“
Nezbytné je odlišit situace, ve kterých je kvazideliktním jednáním způsoben
výsledek, jehož trvání je přítomno i po skončení pachatelovy nepříčetnosti.196 V takovéto
situace je sankce uložená pachateli za trestný čin opilství již dostatečným trestem a není
nezbytné zde pachateli ukládat další sankci za následek, jenž byl následkem jeho
kvazideliktního jednání197, a to i v případě, kdy je závažnost kvazideliktního jednání větší
než u samotného opilství.198
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15. Trestní sazba a sankce ukládané za trestný čin opilství
Otázka sankce u trestného činu opilství je nejspíše jednou z nejkomplikovanějších a
nejdiskutabilnějších částí, pokud jde o skutkovou podstatu trestného činu opilství.
V rámci ustanovení § 26 TZ zabývajícího se nepříčetností je stanoveno následující.
„Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo
ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“199 V rámci trestního zákona jsou
stanoveny i výjimky z tohoto pravidla a trestný čin opilství svými ustanoveními této výjimce
odpovídá.
Osoba pachatele, jenž si vlastním jednáním přivodí stav nepříčetnosti,
prostřednictvím aplikace či požití návykové látky, a v tomto se stavu se dopustí jednání
naplňující znaky určitého trestného činu, je za své jednání trestně odpovědná. V takových
případech hovoříme o trestném činu opilství, actio libera in causa dolosa a actio libera in
causa culposa.
15.1 Trestní sazba
Trestním zákoníkem je v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu opilství
pachateli stanovena sazba v rámci ustanovení § 360 odst. 1 TZ, a to tak, že „… bude potrestán
odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon
stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.“200
Jelikož je právní teorií opilství chápáno jako abstraktně ohrožovací trestný čin, pak
v souvislosti s tímto pojetím se teoretické přístupy přiklání ke snížení trestní sazby.
S přijetím nového trestního zákona došlo v rámci ustanovení § 14 TZ k zavedení tzv.
bipartice trestných činů, čímž dochází ke kategorizaci trestných činů na přečiny a zločiny.
Přičemž přečinem dle ustanovení § 14 odst. 2 TZ rozumíme „… všechny nedbalostní trestné
činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby do pěti let.“201 a zločiny pak „jsou všechny trestné činy, které nejsou
podle trestního zákona přečiny…”202. V rámci kategorie zločinů pak byla klasifikace
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rozšířena o zvlášť závažné zločiny, což jsou „ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.“203 S ohledem
na dikci ustanovení § 14 TZ a § 360 TZ, může být, v různých případech, trestný čin opilství
klasifikován jako přečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin.204
Zákonodárce se však v rámci české trestněprávní úpravy vydal, oproti teoretický
tendencím, opačným směrem. Horní hranice trestní sazby, která byla pro svou přísnost
kritizována již za účinnosti dřívější právní úpravy, tak byla posunuta z původních osmi let
odnětí svobody na současných deset let trestu odnětí svobody.
V trestním zákoníku je za trestný čin opilství stanoven trest odnětí svobody v rozmezí
od tří až do deseti let. Výše aktuálně stanovené trestní sazby je v porovnání s trestněprávními
úpravami jiných států poměrně přísná a vysoká.
Důležité je neopomenout znění věty za středníkem v ustanovení § 360 odst. 1 TZ,
která představuje zákonem předvídanou modifikaci zákonné trestní sazby trestu odnětí
svobody. Tento mírnější trest je ovšem možné pachateli uložit pouze za podmínky, že ten se
svým jednáním ve stavu nepříčetnosti dopustil kvazideliktu, za který je trestním zákoníkem
stanoven trest mírnějšího znění než za trestný čin opilství. Při důkladném studiu judikatury i
právních publikacích se tak setkávat spíše se sankcí stanovenou na základě spáchaného
kvazideliktu, resp. § 360 odst. 2 TZ, než se sankcí uvedenou přímo v ustanovení § 360 odst.
1 TZ.
15.2 Tresty
V případě stanovování a ukládání druhu trestů za trestný čin opilství není soudní moc
vázána výhradně na ustanovení § 360 odst. 1 TZ. S ohledem na dikci zde uvedeného
ustanovení je možné k potrestání trestného činu opilství aplikovat nejen trest odnětí svobody,
ale i alternativní tresty, stanovené v rámci obecné části trestního zákona.205
V ustanovení § 53 odst. 2 TZ jsou upraveny tresty, jež je možné uložit samostatně, a
to i tam, kde tak není ve zvláštní části trestního zákona výslovně stanoveno. V určitých
případech tak namísto trestu odnětí svobody, může být pachateli za spáchání trestného činu
203
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opilství samostatně uloženo domácí vězení, trest v podobě obecně prospěšných prací,
peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a trest vyhoštění.
15.2.1 Trest odnětí svobody
Pokud jde o trest odnětí svobody, již výše bylo uvedeno, že podle účinného trestního
zákona je sazba trestu odnětí svobody stanovena v rozsahu od tří do deseti let. Ovšem je zde
ponechán prostor pro aplikaci trestu mírnějšího. A to v případě, že je tento stanoven za
skutkovou podstatu, která byla v rámci pachatelova kvazideliktního jednání naplněna.
Zásadní pro ukládání sankce pachateli, tak bude stanovení onoho mírnějšího trestu. Proces,
jímž dochází ke stanovení, který z možný trestů je pro pachatele příznivější se postupuje
podle následujících pravidel. V první řadě je nezbytné srovnání horní hranice trestní sazby
stanovené dle § 360 odst. 1 TZ a ustanovení odpovídající skutkové podstatě kvazideliktu.
Pokud jsou tyto hranice shodné, rovnají se tedy deseti letům, přichází na řadu porovnání
dolních hranic trestní sazby. V rámci určování mírnějšího trestu je vyloučena aplikace horní
hranice trestní sazby jedné skutkové podstaty spolu s dolní hranicí trestní sazby skutkové
podstaty jiné. V případě, že se i tyto hranice shodují, za mírnější je považováno takové
ustanovení, v rámci něhož, je trestním zákonem vedle trestu odnětí svobody umožněno
uložení alespoň jednoho dalšího alternativního druhu trestu, jako trestu samostatného.206207
V následujícím příkladu ze soudní praxe si tuto situaci můžeme názorně
demonstrovat.
Trestním příkazem č. j. 1 T 43/2010 okresního soudu v Bruntálu byl za vinného uznán
pachatel, který se nejdříve doma a posléze v prostorách pivnice přivedl do stavu těžké
opilosti, kdy koncentrace alkoholu v jeho krvi dosáhla nejméně 6,5 promile. V takovémto
stavu pachatel nebyl schopen, jak rozpoznat protiprávnost svého jednání, tak nebyl schopen
ani své jednání ovládat. Ve výše popsaném stavu si nejprve přisedal ke stolům ostatních
hostů, přičemž zde pronášel hrubé, neslušné a urážlivé poznámky na adresu ostatních hostů.
V důsledku tohoto pachatelova jednání několik hostů zmíněné pivnice přiměl k tomu, aby
daný podnik opustili. V okamžiku, kdy se v pivnici nacházelo již pouze šest dalších hostů,
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začal pachatel bezdůvodně fyzicky napadat u stolu sedícího poškozeného. Zmíněnou osobu
poškozeného několikrát udeřil pěstí do hlavy, následně je uchopil rukama kolem krku do
chvatu tzv. kravaty. Když se jmenovaný pokoušel ze sevření vyprostit, udeřil jím pachatel o
hrací stůl kopané. Právě v důsledku tohoto jednání utrpěl poškozený otřes mozku, pro který
musel být hospitalizován na oddělení traumatologie, a to po dobu dvou dnů. Následně byl
propuštěn do domácího ošetřování s pracovní neschopností po dobu dalších sedmi dnů.
Kromě nezbytné hospitalizace byl poškozený následně po dobu dalších nejméně sedmi dnů
omezen v obvyklém způsobu života, a to z důvodu nutnosti dodržovat klidový režim, jelikož
trpěl závratěmi a bolestmi hlavy. Pachatel byl za výše popsané jednání odsouzen k trestu
odnětí svobody v trvání 10 měsíců, přičemž tento trest byl podmíněně odložen na zkušební
dobu v trvání 2 let.208 Pokud bychom chtěli klasifikovat spáchané kvazideliktu, jednalo by se
o výtržnictví dle § 358 odst. 1 TZ, dále trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 TZ.
15.2.2 Alternativní tresty
Trest domácího vězení209 je možné samostatně uložit v případě, že kvazideliktní
jednání pachatele odpovídá podmínkám stanoveným pro klasifikaci přečinu210 a vzhledem
k povaze tohoto přečinu lze důvodně předpokládat, že je tento trest odpovídajícím a
dostačujícím. Od pachatele vyžadován písemný závazek, týkající se jeho zdržování na určené
adrese a poskytnutí potřebné součinnosti.
Obecně prospěšné práce211 lze, obdobně jako trest domácího vězení, samostatně
uložit pachateli v těch případech, kdy byl spáchán přečin a s ohledem na povahu přečinu není
potřeba uložení trestu jiného.
Peněžitý trest212, upravený v rámci ustanovení § 67 TZ, nalézá své uplatnění jako
sankce za trestný čin opilství v následujících případech. Pachatel úmyslně přivede do stavu
nepříčetnosti a jeho následující jednání odpovídá snaze o získání majetkového prospěchu
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nebo je spáchaný trestný čin opilství klasifikován na základě ustanovení § 14 odst. 2 TZ jako
přečin.
Propadnutí věci213, trest obsažený v ustanovení § 70 TZ bude pachateli soudem
uložen v případě, že pachatel danou věc spáchaným trestným činem získal či jej obdržel jako
odměnu za daný trestný čin. Rovněž soud uloží trest propadnutí věci v případě, kdy pachatel
daný předmět užil v souvislosti se svým protiprávním jednáním nebo byla tato věc k spáchání
trestného činu určena. Propadnutí věci je soud oprávněn uložit pouze v případě, kdy jde o
věc pachateli náležející. Poté, co dojde k propadnutí věci, připadá tato státu.
Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce214 je soudem,
v rámci sankciování trestného činu opilství, ukládán samostatně, jestliže se pachatel do stavu
nepříčetnosti přivedl úmyslně a jeho kvazideliktní jednání souviselo právě s návštěvou výše
uvedeného druhu společenské akce. I u tohoto druhu trestu je třeba, aby trestný čin opilství
byl vyhodnocen jako přečin a jeho závažnost a povaha nevyžaduje uložení jiného trestu.
Vyhoštění215, jako samostatný trest, je možné uložit pachateli trestného činu opilství,
jenž není občanem České republiky, pokud je toto vyžadováno pro zajištění bezpečnosti lidí,
majetku či jiného obecného zájmu. A již samozřejmostí je skutečnost, že povaha spáchaného
činu nepožaduje uložení jiného trestu.
V následujících odstavcích je popsán opět příklad ze soudní praxe, v němž se
setkáváme s uložením alternativního trestu.
Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou č.j. 10 T 35/2011–144 byl trestním
příkladem pachatel odsouzen k trestu domácího vězení uloženého na dobu trvání 6 měsíců.
Současně byl pachateli uložen trest přiměřeného omezení, a to zdržet se podobu trvání
uloženého trestu domácího vězení jakéhokoliv požívání alkoholických nápojů či jiných
návykových látek. Pachatel se v rámci svého protiprávního jednání dopustil kvazideliktu
násilí proti úřední osobě dle § 325 odst. 1 písm. a) TZ, když při cestě služebním vozem OOP
Kostelec nad Orlicí do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové ve stavu těžké
prosté opilosti, do kterého se přivedl úmyslně prostřednictvím konzumace alkoholických
nápojů. V důsledku tohoto jednání došlo u osoby pachatele ke snížení schopnosti rozpoznat
společenskou nebezpečnost svého jednání z jedné poloviny a vyloučení pachatelovi
213
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schopnosti ovládat své jednání. Poté, co došlo k předchozí vzájemné potyčce mezi osobou
pachatele a dalšími návštěvníky baru, nastal konflikt mezi pachatelem a zasahující hlídkou
Obvodního oddělení Policie ČR Kostelec nad Orlicí. Tento konflikt nejprve spočíval
v slovním, vulgárním napadání, a následně i fyzickém napadení příslušné hlídky. Po
bezvýsledné výzvě příslušníků policejní hlídky k zanechání svého chování, byla pachateli
nasazena služební pouta na ruce, následně pachatel kopal kolem sebe, strkal do příslušníků
policejní hlídky. Při následném převozu pachatele do Protialkoholní záchytné stanice
v Hradci Králové ve služebním vozidle nadále soustavně policisty vulgárně napadal, plival
sliny, a vzhledem k poraněnému rtu i krev, po policejním vozidle i obou policejních
příslušnících. Jednoho ze zmíněných policistů dokonce kousl do pravého lokte. Svým
jednáním tak způsobil jednomu z policistů porušení kožního krytu s drobným krvácením a
druhému poranění šlachy manžety rotátoru pravého ramene. Léčba výše zmíněných poranění
si nevyžádala vystavení pracovní neschopnosti.216
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16. Závěr
Práce splnila své dílčí úkoly. Na základě dostupné bibliografie bylo možné získat
dostatek informací především pro kapitoly zabývající se historickým vývojem daného
ustanovení, detailní vysvětlení jednotlivých pojmů skutkové podstaty trestného činu opilství.
Dále rovněž trestním sazbám a ukládání sankcí za spáchání tohoto trestného činu. A
v neposlední řadě v práci byly pro ilustraci uvedeny příklady se kterými se lze setkat v soudní
praxi.
Na samostatnou skutkovou podstatu trestného činu opilství můžeme nahlížet jako na
velice specifický trestný čin, s poněkud výjimečně koncipovanou skutkovou podstatou,
přičemž oporu v tomto tvrzení lze nalézt v polemikách a kritikách českých právnických
kapacit.
V případě, že se pracuje s bibliografií, zabývající se odlišnými přístupy k tomuto
trestnému činu, doporučuji objektivní hodnocení získaných informací, jelikož se můžeme
často setkat se subjektivním zabarvením, jež je způsobeno určitými komplikacemi, které
s sebou přináší aplikace a výklad tohoto ustanovení v právní praxi.
Tato práce se ve svém samotném úvodu zabývala historickým vývojem právní úpravy
týkající se trestného činu opilství, a to detailněji od doby vlády Marie Terezie až po dnes
platnou a účinnou právní úpravu. Na tomto vývoji je patrná určitá komplikovanost pojetí
trestného činu opilství.
Vzhledem k jednoduchosti dostupnosti látek, jejichž účinky mají ovlivňující vliv na
příčetnost osoby a v neposlední řadě také časté konzumaci alkoholu a jiných návykových
látek, lze pravděpodobně logicky dospět k předpokladu, že trestný čin opilství bude při
pohledu na celkovou trestní kriminalitu představovat značný podíl. Nahlédneme-li do právní
praxe, příkladně i do statistik, shledáme, že právě tato skutková podstata trestného činu
opilství představuje pouze nepatrnou část z celku spáchaných trestných činů a k naplnění této
skutkové podstaty dochází jen několika desítkám případů za rok.
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17. Seznam zkratek
ZK

zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

TŘ

zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění (trestní
řád)

ZSVM zákon číslo 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o
soudnictví ve věcech mládeže)
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19. Trestný čin opilství podle § 360 TZ
19.1 Abstrakt
Cílem této diplomové práce je komplexně analyzovat problematiku spojenou s právní
úpravou trestného činu opilství, obsaženém v ustanovení § 360 TZ. Trestný čin opilství či
jinak nazývaný tzv. „Rauschdelikt“ je názornou ukázkou možnosti, jakým způsobem řešit
problematiku protiprávního jednání nepříčetné osoby a jakým způsobem lze postihnout či
penalizovat osobu pachatele, jež se ve stavu nepříčetnosti dopustila činu jinak trestného, tzv.
kvazideliktu. Přičemž stav nepříčetnosti si pachatel navodil požitím či aplikací návykové
látky. Výše uvedená koncepce „rauschdeliktu“ se zdá být tou nejlépe vyhovující variantou,
a to z důvodu souladu se základními principy a zásadami trestního práva, především se
zásadou „nullum crimen sine culpa“.
Diplomová práce je organizačně koncipována do jednotlivých kapitol, jenž se
postupně zabývají historickým vývojem, přičemž lze shledat, že tento trestný čin
nepředstavuje v dnešním moderním trestním právu žádnou novinku, naopak, institut opilství
má hluboké historické kořeny. V následujících kapitolách jsou analyzovány jednotlivé
základní termíny, které jsou pro definici trestného činu opilství nezbytné a rovněž jsou zde
zahrnuty a objasněny právní instituty, které jsou tomuto trestnému činu blízké a velmi úzce
s ním souvisí, příkladně institut nepříčetnosti, či podrobná analýza termínu návykové látky,
jejich projevů a účinků na osobu pachatele a detailní rozbor znaleckého posudku.
Samotným meritem práce je rozbor platné právní úpravy opilství v ustanovení § 360
TZ, a to včetně institutů actio libera in causa dolosa, actio libera in causa culposa, jež
představují určitou konstrukci trestního práva, jenž umožňuje v daných situacích penalizovat
osobu pachatele, a to i přes jeho stav nepříčetnosti, způsobem odpovídajícím obecně platným
zásadám trestního práva.
V posledních kapitolách diplomové práce jsou rozebrány možnosti sankcí a trestů,
jež je možné za trestný čin opilství uložit.
19.2 Klíčová slova
Opilství, kvazidelikt, návyková látka
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20. The crime of habitual drunkenness under s. 360 of the Criminal C.
20.1 Abstract
The aim of this diploma thesis is to analyze complexly the problems associated with
the legal regulation of the crime of drunkenness. The crime of habitual drunkenness or
otherwise called the "Rauschdelikt" is an illustrative option of how to deal with the issue of
an insane people, which act unlawfully and how to punish them. The person which commits
an unlawful act in a state of insanity, committed an act of otherwise criminal, quasi-delict.
Where the perpetrator has caused a state of insanity by consuming or applying an addictive
substance. The above-mentioned concept of "Rauschdelikt" appears to be the best option, for
the sake of consistency with the fundamental principles and principles of criminal law, the
nullum crimen sine culpa principle.
The thesis is organized in individual chapters, which are gradually dealing with the
historical development, and this crime does not present in modern criminal law no novelty;
on the contrary, the institute of drunkenness has deep historical roots. The following chapters
analyzes some individual basic terms that are necessary for the definition of a crime of
habitual drunkenness and include and clarify the legal institutes that are close to and closely
related to this crime, such as the Institute of Insanity or a detailed analysis of the term
addictive substance, their manifestations and effects on the perpetrator and a detailed analysis
of the expert opinion.
The merit of the thesis itself is the analysis of the current legislation on the crime of
habitual drunkenness in the provisions of s. 360 of the Criminal Code, including the actio
libera dolosa and actio in libera in causa culposa institutes, which constitute a certain
construction of criminal law, which allows for the perpetrator to be penalized in the given
situations despite its state of insanity, in a manner consistent with the generally applicable
principles of criminal law.
In the last chapters of the diploma thesis are the possibilities of sanctions and penalties
that can be imposed for the crime of habitual drunkenness.
20.2 Key words
Intoxication, quasidelikt, habit forming substance
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