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Souhrn 

Autor se zabývá novelizací trestního zákona účinnou od I . 1. 1992, v níž byl vytvořen nový 
trestný čin opilství dle § 201 a tr. zákona a upraveno ustanovení § 12 týkající se nepříčetnosti. 
Dovozuje , že trestný čin opilství dle § 201 a tr . zákona nekoresponduje s dřívějším trestným činem 
téhož názvu. Zmíněné změny byly uskutečněny bez odborné diskuse mezi právníky a odborn íky 
z oboru AT, na základě náhodného návrhu poslance Federálního shromáždění. Proto je úprava 
ockoncepční, nedokonalá a zřejmě nebude v praxi příznivě pojata . 

Klíčová s I ov a: trestní zákon - trestná činnost - drogy (návykové látky) - opilství. 

P. Vantuch : DRUNKENESS AGAIN A CRIMINAL OFFENCE IN THE 
PENAL CODE 

Summar y 

The author deals with the amendment of the penal code, which is in effect from the ist January 
lm . Drunkeness is madc a new criminal offence as per 201-a of the penal codc. 12 , concerning 
IIIS3nity was rearranged . It concludes, that the criminal offence of drunkeness according to 201-a of 
the penal code is not in accord with the preceding criminal offence of the same term . The mentio
oed changes were realised without professional discussion be tween lawyers and AT specialists , 
on basis of a casual motion of a member of the Federal Parlament. Consequently , the amendment 
bcksconcept, is imperfect and sure, in practice will be adversly accepted . 

Key words : penal code - criminal offe nce - drugs (habit forming matte rs) . 

P. Vantuch: TRUNKENHEIT - WIEDER E INE STRAFTAT 1M STRAF
GESETZ 

Z u sa mm e nf ass un g 

Der Autor befasst sich mit dcr Novelle des Strafgesetzes , in Kraft sei t den 1. J anuar 1991. Eine 
Deue Straftat, Trunkenheit , gemass des Paragr. 201-a wurde ei ngefiihrt und die Verfiigung des 
Paragr. 12 beziig1ich der Unzurechnungsfahigkeit wurde geregelt . Es wird konstatiert , dass die 

193 



P. V ANTUCW TRESTNÝ ČIN OPILSTVí ZNOVU V TRESTNíM ZÁKONĚ 

Straftat Trunkenheit im Sinne des Parag. 201-a des Strafgesetzes nicht mit der vorangehenden 
Straftat derselben Benennung im Einklang ist. Die genannten Anderungen wurden eingefuhrt 
ohne professioneller Diskussion zwischen Rechtsgelehrten und Experten im AT Fachgebiet , aber 
auf Grund eines zufiilligen Gesetzentwurfes eines Abgeordneten des Bundesparlaments. Die An
derung ist deswegen konzeptionslos , unvollkommen und wird deswegen sicher in der Praxis ohne 
Sympatie empfangen. 

Schliisselworter: Strafgesetz - Straftat - Drogen (Gewohnheitsbildende Stoffe) - Trun
kenheit. 

II. Bawryx: IIPECTYIIHOE .n;EMCTBME IIhHHCTBA OIIHTh B YrO
JlOBHOM KO.n;EKCE 

Pe3'1OMe 

ABTOp 3aHHMaeTCR BHeceHHeM ,!l;OnOJIHeHJri1 K 3aKOHaM yrOJIOBHOrO KO,!l;eKCa, ,!l;et:í:CTByro

~JfMJf cOl. Ol. 1992 r., B pe3yJIhTaTe '1ero nORBJfJIOCb HO Boe npecryIIHoe.,!l;et:í:CTBHe COrJIaCHO 

§ 201 yrOJIOBHor.o KO,!l;eKCa H 6bIJIO nOnpaBJIeHO nOJI02KeHJfe § 12, KaCalOI.QeeCR COCTORHHII 

HeBMeHReMOCTH. ABTOp ,!l;OKa3bmáeT, '1TO npecTYIIHoe ,!l;et:í:cTBHe nbRHCTBa COrJIaCHO § 201a 

YK He cOOTBeTCTByeT npe,!l;UIecTBylOI.QeMY npecTYIIHoMY ,!l;et:í:CTBHlO Toro 2Ke Ha3BaHJfII. 

IIpHBe,!l;eHHble H3MeHeHJfR OblJIH oCYI.QeCTBJIeHbI 6e3 npoBe,!l;eHJfR HaJ'IHot:í: ,ZJ;HCKYCCIDI 

Me2K,!l;y IOpHCTaMJf H pa60THJfKaMJf A T , a TOJIhKO Ha OCHOBe CJIY'lat:í:Horo npe,!l;JI02KeHJfII , 

C KOTOpbIM BblCTYTIHJI ,!l;enyTaT <t>e,!l;epaJIbHOrO C06paHJfR. IIonpaBKa, TaKHM 06pa30M, cTPa

,!l;aeT OTcyTCTBHeM Ko~e~, OHa HeCOBepUIeHHa H, BepORTHO, He BCTPeTHTCR Ha npaKTl1-

Ke C nOJI02KJfTeJIbHbIM OTKJIHKOM. 

KJI 10'1 e B ble CJIOB a : yrOJIOBHbrn KO,!l;eKC - npecTYIIHalI ,!l;eRTeJIhHOCTb - HapKOTHKH (Bbl-

3bmalOI.QHe HaBbrKJf Cpe,!l;CTBa) - nbRHCTBO. 

Dne 1. ledna nabyla v ČSFR účinnost další novela trestního zákona, konkrétně zá
kon Č . 557/1991 Sb ., ve které došlo mimo jiné k vytvoření nové skutkové podstaty trest
ného činu opilství podle § 201 a) a-k úpravě § 12 tr. zákona, ve kterém je obsaženo 
ustanovení týkající se nepříčetnosti. V této souvislosti považujeme za vhodné zmínit 
se o změně právní úpravy s upozorněním na možnosti jejího dopadu v praxi . 

Dosavadní úprava 

Ve dvou loňských číslech Protialkoholického obzoru jsme rozebírali novelu trestní
ho zákona, konkfétně pak ta ustanovení zákona Č . 175/1990 Sb. , jež měla dopad na 
boj s drogami . Především jsme se zaměřili na § 201 tr. zákona, v němž byl do 30. 6. 
1990 obsažen trestný čin opilství a od 1. 7. 1990 šířeji pojatý trestný čin ohrožení pod 
vlivem návykové látky (Vantuch , 1991 , Č. 2) . . Dále jsme pak rozebírali ustanovení § 89 
odst. 13, v němž byl nově obsažen pojem návyková látka , § 188 a) s nově vytvořenou 
skutkovou podstatou šíření toxikomanie a ust. § 187 a 188, v nichž jsou obsaženy trest
né činy nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů (Novelizace trestního 
zákona , Vantuch, 1991 , Č. 3 - 4). . 

Dne 11. 12. 1991 přijalo Federální shromáždění zákon Č . 557/1991 Sb., jímž se znovu 
mění a doplňuje trestní zákon . V ustanovení § 201a tr. zákona je obsažena skutková 
podstata trestného činu opilství. Jde o zcela nové ustanovení, které v trestním zákoně 
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dosud nikdy nebylo a v žádném případě je není možno ztotožňovat s trestným činem 
opilství podle § 201 tr. zákona, který existoval do 30. 6. 1990. V ustanovení § 201a 
odst. 1 tr. zákona , ve znění novely č. 557/1991 Sb. , se uvádí: "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 potrestan trestem 
odnětí svobody na tři léta až osm let ; dopustí-Ii se však jednání, které má jinak znaky 
trestného činu , na který zákon stanoví trest mírnější , bude potrestán oním trestem mír
nějším". 

Podle § 201a odst. 2 se "ustanovení odst. 1, jakož i § 12 neužije, přivede-Ii se pachatel 
do stavu nepříčetnosti v úmyslu sp~cbat trestný čin". 

Z uvedené citace je zřejmé, že uvedené nové ustanovení § 201a tr. zákona , nazvané 
opilství , se s trestným činem opilství dle § 201 tr. zákona, které zde bylo obsaženo do 
30. 6. 1990, v žádném případě neshoduje jinak než názvem. Nyní už neexistující trestný 
čin opilství dle § 201 - nahrazený trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky 
- byl užíván vůči těm , kdo poté, co požili alkoholický nápoj, vykonávali zaměstnání 
nebo jinou činnost, při níž by mohli ohrozit život nebo zdraví lidí , nebo způsobit znač
nou škodu na majetku. Nové ustanovení § 201a , nazvané opilství , se zabývá problé
mem trestní odpovědnosti za čin , který pachatel spáchal ve stavu zaviněné nepříčetnos
ti . Toto ustanovení je v úzké návaznosti na § 12 tr. zákona, kde je obsaženo ustanovení 
o nepříčetnosti: "Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat 
jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat svoje jednání , není za tento čin trestně 
odpovědný" . Zrušen byl dosavadní druhý odstavec tohoto ustanovení , který uváděl , 
že ustanovení odstavce prvého se neužije, uvede-Ii se pachatel do stavu nepříčetnosti , 

byť i z nedbalosti, vlivem návykové látky. 

Co přinesla novelizace? 

Novela trestního zákona obsažená v zákoně č . 557/1991 Sb. přinesla následující změ
nu. Jednání pachatele , které má znaky kteréhokoliv trestného činu , je kvalifikováno 
jako trestný čin opilství podle § 201a za předpokladu , že se pachatel požitím nebo ap
likací návykové látky nebo jinak přivedl úmyslně do stavu nepříčetnosti . 

Konkrétně to znamená, že pokud se pachatel požitím nebo aplikací návykové látky 
přivede do stavu nepříčetnosti a dopustí se jednání , které má jinak znaky trestného 
činu vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zákona se sazbou trestu odnětí svobody od 10 do 
15 let, bude v případě spáchání tohoto trestného činu ve staVu nepříčetnosti stíhán, 
žalován a odsouzen pro trestný čin opilství dle § 201a tr. zákona se sazbou trestu odnětí 
svobody 2 - 8 let. Takto bude kvalifikován , bude-Ii ovlivněn alkoholem či jinou návy
kovou látkou a buď úmyslně nebo z nedbalosti se dostane do stavu nepříčetnosti , a to 
za předpokladu, že si uvedený stav nepříčetnosti nezpůsobil v úmyslu spáchat trestný 
čin . 

Pokud se však pachatel dopustí trestného činu , za který je v trestním zákoně stano
vena sazba nižší, např . znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zákona se sazbou trestu odnětí 
svobody od dvou do osmi let , bude stíhán, žalován a odsouzen pro trestný čin , který 
spáchal , tzn. v uvedeném případě pro znásilnění. Totéž platí o kterémkoli jiném trest
ném činu s nižší trestní sazbou než je trest odnětí svobody v trvání 3 - 8 let , která je 
uvedena v ustanovení § 201a tr. zákona nazvaném opilství. . 

Z ustanovení § 12 tr. zákona plyne, pokud občan pro duševní poruchu v době spáchá
ní činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, 
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není za tento čin trestně odpovědný, tudíž jej pro takový trestný čin nelze odsoudit. 
V úvahu přichází pouze uložení ochranného ústavního nebo ambulantního léčení této 
osoby. . 

Jak ustanovení § 201a - opilství, tak § 12 o nepříčetnosti se však neužijí, pokud se 
pachatel do stavu nepříčetnosti přivedl v úmyslu spáchat trestný čin. Konkrétně to zna
mená, že pokud se pachatel přivede do stavu nepříčetnosti požitím alkoholu nebo apli
kací návykové látky v úmyslu dopustit se např. trestného činu vraždy, bude stíhán pro 
trestný čin vraždy dle § 219 odst . 1 tr. zákona . 

Zde se však vnucuje základní otázka. Bude snadné dokazovat, zdali se pachatel uve
dl do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, či zda úmysl spáchat trestný čin 
pojal až v důsledku toho , že byl ve stavu nepříčetnosti. Lze předpokládat, že dokazo
vání bude v praxi nesmírně složité. Nelze zřejmě vyloučit nepříznivou společenskou 
reakci na nově utvořené ustanovení § 201a tr. zákona, zejména v případech, kdy půjde 
o trestné činy toxikomanů , namířené proti životu a zdraví, zejména pak u ublížení na 
zdraví , vraždy a obdobně u loupeže a některých dalších trestných činů, s jejichž spáchá
ním je spojena vyšší trestní sazba. V případě , že se toxikoman přivede do stavu nepří
četnosti a dopustí se trestného činu vraždy , např . na dítěti, tedy osobě mladší 15 let , 
nemůže mu být uložen trest odnětí svobody podle § 219 odst. 2 tr. zákona v trvání 12 
až 15 let ani výjimečný trest, trest odnětí svobody na 15 let až do 25 let nebo trest do
životí. Může být uznán vinným pouze z trestného činu opilství podle § 201a odst. 1 tr. 
zákona a může mu být uložen trest odnětí svobody v trvání od tří do osmi let. Lze 
důvodně očekávat, že v takovýchto případech, kdy se toxikoman dopustí trestného činu 
vraždy na dítěti (nebo se dopustí vraždy na dvou či více osobách, nebo se dopustí vraz
dy zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo se dopustí vraždy opětovně , nebo 
na veřejném činiteli pro výkon jeho funkce nebo při jejím výkonu), bude veřejnost 
požadovat uložení absolutního trestu , tzv. trestu smrti, který však již není obsažen 
v našem trestním zákoně . 

Potom dojde buď k volání po obnovení trestu smrti nebo alespoň k výraznému tlaku, 
aby pachateli takového trestného činu, vesměs toxikomanovi, byl uložen nejvyšší mož
ný trest , obsažený v našem trestním zákoně , tedy doživotní trest odnětí svobody. Lze 
si jen obtížně představit reakci veřejnosti v případě , kdy zjistí, že toxikoman , který se 
dopustil vraždy na dítěti či na dvou nebo více osobách , bude potrestán odnětím svobo
dy v sazbě mezi třemi až osmi lety, která je uvedena v § 201a tr. zákona . Předpokládá
me , že kterýkoli soudce , který při dodržení podmínek stanovených v § 201a tr. zákona 
uloží pachateli vraždy trest odnětí svobody mezi třemi až osmi lety, bude středem roz
sáhlé pozornosti kritiky jednotlivých občanů , sdělovacích prostředků a zřejmě i veřej
nosti jako celku. Pod tímto tlakem veřejnosti může mít nezávislý soudce spíše snahu 
dovolit , že pachatel se do stavu nepříčetnosti přivedl v úmyslu spáchat trestný čin , byť 
důkazy v dané věci budou svědčit o opaku. Pokud za dané situace bude tzv . tvrzení 
proti tvrzení a část důkazů bude svědčit o tom, že se pachatel přivedl do stavu nepříčet
nosti v úmyslu spáchat trestný čin a část důkazů bude svědčit o tom , že trestný čin spá
chal až v důsledku stavu nepříčetnosti , do něhož se přivedl , nelze vyloučit , že soud bude 
mít snahu rozhodnout tak , aby se nedostal do mimořádného tlaku veřejného mínění. 

Je však možné si reálně představit, že se v praxi objeví i případy zcela opačné , se 
snahou využít, či lépe řečeno zneužít ustanovení § 201a tr. zákona. Někteří pachatelé 
se mohou nejzávažnějších trestných činů , včetně trestného činu vraždy , dopustit jen 
proto, že v případě zjištěné nepříčetnosti za podmínek § 201a tr. zákona jim hrozí trest 
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odnětí svobody "pouze" v sazbě od tří do osmi let. I tato představa je krajně nepříznivá 
a nepřijatelná, neboť může být významným faktorem podmiňujícím spáchání trestné 
činnosti . 

Odborníci z oboru A T asi v této souvislosti zřejmě položí otázku, jak je vůbec mož
né , že se ustanovení § 201a v této podobě objevilo v trestním zákoně a jak je možné, 
že právníci přišli s takovýmto návrhem. Odpověď na tuto otázku je zcela jednoznačná . 
V návrhu novely trestního zákona, konkrétně zákona Č. 557/1991 Sb., nebylo ustano
vení § 201a vůbec obsaženo, tudíž návrh nevzešel od právníků a nel?yl podroben diskusi 
v širší odborné právnické veřejnosti. Návrh vzešel z řad poslanců , neprávníků, při pro
jednávání návrhu novely v ústavněprávních výborech Federálního shromáždění a přes 
oponentní názory právníků byl prosazen do trestního zákona v uvedené podobě , která 
zřejmě nebude akceptována odborníky z teorie a praxe ani veřejností. 

Jedním z prvních rozsudků, ve kterém byl obžalovaný uznán vinným trestným činem 
opilství podle § 20ta tr. zákona byl rozsudek Krajského soudu v Ostravě , jímž byl trest
ným činem opilství uznán vinným mladý muž, který dne 4. 3. 1991 zvlášť brutálním 
způsobem usmrtil 391etou ženu. Rozsudkem ze 4. března 1992 byl obžalovaný uznán 
vinným z uvedeného trestného činu opilství a byl mu uložen trest odnětí svobody 
v trvání šesti a půl roku , pro jehož výkon byl zařazen do II . nápravně-výchovné skupi
ny . Byla mu také uložena ústavní protialkoholická léčba , léčba závislosti na lécích , spe
ciální léčba psychiatrická a sexuologická. Soud dospěl k závěru, že zfetovaný obžalova
ný souložil s obětí, polil ji ředidlem, zapálil ji a zasadil šest řezných ran střepem skla, 
z nichž jedna přeťala krční tepnu. Obžalovaný byl v minulosti již šestkrát soudně tres
tán , podrobil se již ústavnímu protialkoholickému léčení. Znalci jej hodnotili jako 
osobnost se sadistickou a nekrofilní sexuální deviací. 

Vzhledem k tomu , že v průběhu ročního trestního řízení, předcházejícího rozsudku , 
se nejednou psalo v tisku o brutálním vrahovi, o sadistické vraždě 391eté ženy, nelze 
předpokládat, že by právní vědomí občanů bylo na takové výši , že by souhlasně akcep
tovali rozsudek, jímž byl mladý muž uznán vinným nikoliv vraždou, jak se domnívají , 
nýbrž opilstvím, jak vyplývá z trestního zákona . (Rozsudek dosud není pravomocný) . 

Problémy nové úpravy 

Základním problémem nového ustanovení § 201a tr. zákona je jeho název - opilství, 
který v žádném případě nekoresponduie s obsahem. Není pochyb o tom, že vedle pří
padů nepříčetnosti zapříčiněných požíváním alkoholu, budou obdobně, ne-Ii více časté 
také případy užívání jiných návykových látek. Výklad pojmu návyková látka pak bude 
vycházet z ust. § 89 odst. 13 tr. zákona, kde se za návykovou látku považuje alkohol, 
omamné látky , psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 
člověka nebo jeho ovládací, nebo rozpoznávací schopnost, nebo jeho sociální jednání. 
Zůstává také otázkou, zdali je možné se přivést do stavu nepříčetnosti nejen požitím 

nebo aplikací návykové látky , nýbrž také jinak. Ustanovení § 201a odst. 1 tr. zákona 
totiž uvádí: "Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť 
i z nedbalosti do stavu nepříčetnosti ... ". Protože zákonodárce neprovedl výklad pojmu 
"přivede se jinak do stavu nepříčetnosti ", ani tento pojem nevysvětlil v důvodové zprá
vě k novele trestního zákona, není jasné , co měl v tomto případě na mysli a jaké pří
pady přivedení se do stavu nepříčetnosti než požitím či aplikací návykové látky lze 
podřadit. 
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Závěrem 

Ustanovení § 201a a ust. § 12 novely trestního zákona Č. 557/1991 Sb., přineslo kromě 
výše uvedených otázek ještě celou řadu dalších , typicky právnického charakteru, nad 
rámec obsahového zaměření Protialkoholického obzoru. V žádném případě však nelze 
ponechat bez povšimnutí, že v rámci dílčí novelizace trestního zákona, jejímž cílem 
bylo převzít všechny zásady i konkrétní ustanovení z Listiny základních práva svobod, 
došlo také k řešení základní koncepční otázky trestněprávního charakteru. Zejména 
pak bylo ku škodě věci to , že zmíněná ustanovení nemohla být předmětem odborné 
diskuse jak mezi právníky , tak mezi odborníky z oboru AT. Pokud se některý z odbor· 
níků mohl vyjádřit, tak jen proto , že byl jako poslanec přítomen jednání Federálního 
shromáždění, na němž jiní poslanci , neprávníci , přednesli zcela náhodně návrh výše 
uvedené úpravy. Vyjadřujeme názor, že zmíněná novelizace, v jejímž důsledku se 
v trestním zákoně objevil i trestný čin opilství § 201a, dokumentuje , že účast odborníků 
z příslušných oborů na legislativním procesu je celospolečenskou nutností. Nelze se 
stotožnit s tím, aby k úpravám kterékoliv právní normy, včetně trestního zákona, do· 
cházelo nekoncepčně , náhodile, pod vlivem náhodného návrhu poslance či jiného ob· 
čana. Tato zkušenost by měla být zohledněna při dalších novelách trestně-právních 
i jiných norem, zejména pak při jejich zásadních změnách. Nic to však nemění na faktu, 
že ustanovení § 201a a § 12 tr. zákona přes jejich problematičnost jsou organickou sou
částí trestního zákona a jsou a budou účinná až do doby příští novelizace trestního 
zákona. 
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