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Trestní odpovědnost elektrotechniků 
v rámci nového občanského zákoníku

1. Úvod, pojem právní odpovědnosti 
a souvislost trestní odpovědnosti 
s občanským zákoníkem

Tento článek1) se zabývá různými for
mami protiprávního jednání elektrotechniků 
(protiprávního z pohledu soukromého prá
va), u nichž je následkem takovéto protipráv
nosti uplatnění trestní odpovědnosti. V jeho 
první části bude proto nejprve rozebráno to, 
pod jaká ustanovení občanského zákoníku 
lze řadit činnost elektrotechniků a jaké jed
nání může být považováno za protiprávní. 
Ve druhé části bude uveden stručný přehled 
skutkových podstat trestných činů, pod které 
může být kvalifikováno jednání elektrotech
nika. V závěrečné části půjde o analýzu toho, 
jaké protiprávní jednání obecně (přičemž pro
tiprávnost je jeden ze znaků, který musí být 
naplněn, aby jakékoliv jednání bylo možné 
považovat za trestný čin) může být sankcio
nováno podle trestního zákona.

Právní odpovědností je podle odborné lite
ratury míněna povinnost subjektu snést záko
nem stanovenou újmu v případě, kdy nasta
ne zákonem předvídaná skutečnost. Zákonem 
stanovená újma, která má formu negativního 
následku, se nazývá sankce. Onou skutečnos
tí, po které nastává odpovědnost, je obvykle 
porušení právní povinnosti (ať už jednáním 
nebo opomenutím)2).

Podle oblastí, v nichž jsou upraveny sank
ce, lze v právu rozlišovat odpovědnost ústav
ní, mezinárodněprávní, trestněprávní, admi
nistrativní (správněprávní) a civilní (soukro
moprávní, přičemž jedním z několika druhů 
je občanskoprávní odpovědnost, dalším také 
pracovněprávní)3). V souvislosti s elektro
techniky má smysl hovořit o posledních třech 
typech odpovědnosti, přičemž tento příspěvek 
se bude zabývat odpovědností trestněprávní4).

Téma článku, a sice trestní odpovědnost 
v rámci nového občanského zákoníku, se zdá 
být zdánlivě nelogické, když občanský záko
ník není trestním předpisem. Úkolem občan
ského zákoníku samozřejmě není vymezení 
trestních sankcí, avšak soubor norem, který 
občanský zákoník obsahuje, poskytuje závaz

ný rámec pro jednání subjektů v běžném ži
votě společnosti. Soukromé právo jako právo 
převážně majetkové zaměřuje svou odpověd
nost především na obnovení porušené majet
kové rovnováhy5) – avšak některá závažná 
porušení takovýchto norem jsou postihována 
nejen občanským právem, ale též některými 
normami trestního práva. 

V České republice před dvěma lety nabyly 
účinnosti nové právní předpisy, kterými bylo 
rekodifikováno celé soukromé právo. Zákla
dem této rekodifikace je nový občanský záko
ník (zákon č. 89/2012 Sb., dále též ve zkrat
ce OZ), který je doplněn zejména zákonem č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zá
konem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém, a dalšími souvisejícími novela
mi mnoha jiných právních předpisů soukro
mého i veřejného práva. 

Trestní předpisy, tedy zejména zákon  
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále též jen 
TrZ), ani zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, 
sice nebyly v této souvislosti výrazně nove
lizovány, avšak nová úprava soukromého prá
va se projeví mimo jiné i při postihu mnoha 
případů trestných činů. Ač by se totiž na prv
ní pohled mohlo zdát, že zmíněné významné 
změny se týkají soukromého práva a nemají 
podstatný vliv na trestní právo hmotné jako 
právo veřejné, není tomu tak v případech, kde 
trestní právo souvisí s určitou mimotrest ní 
právní úpravou, na kterou navazuje a od níž 
se odvozuje trestní odpovědnost. Trestní prá
vo totiž poskytuje subsidiární ochranu prá
vě těm vztahům a hodnotám, které primárně 
upravuje a chrání mimo jiné nový občanský 
zákoník a zákon o obchodních korporacích, 
např. lidskému životu, zdraví, osobnostním 
právům člověka, majetku, řádnému podni
kání atd. Je tomu tak zejména v případech 
blanketních a odkazovacích skutkových pod
stat trestných činů, které se dovolávají jiného 
právního předpisu (tj. jiného, než je trestní zá
koník, který obsahuje takové skutkové pod
staty). Rovněž posouzení otázky, zda je na
plněna podmínka protiprávnosti činu jako zá
konného znaku každého trestného činu (§ 13 

odst. 1 TrZ), bude často závislé na tom, jaká 
je mimotrestní právní úprava, od níž se od
vozuje případná protiprávnost v tomto trest
něprávním smyslu6). Teprve tato mimotrest
ní právní norma dává blanketním ustanove
ním trestního zákona konkrétní obsah, jinými 
slovy, určuje, co podle trestního zákona trest
né je a co není – a touto mimotrestní právní 
normou je právě občanský zákoník. Pro zod
povězení otázky, jak může být trestně sank
cionováno určité jednání při výkonu činnos
ti elektrotechnika, je proto nutné znát, jaké 
jednání je považováno za protiprávní v ob
čanském právu.

2. Činnost elektrotechniků z pohledu 
nového občanského zákoníku

Aby mělo smysl provést rozbor odpověd
nosti u elektrotechniků, je nutné činnost elek
trotechniků nějak podrobněji z právního po
hledu vymezit. Pro účely tohoto příspěvku 
půjde o tu část jejich činnosti, která spočívá 
v provádění prací na elektrických zařízeních 
a v souvislosti s nimi, přičemž toto vymeze
ní je možné převzít z § 1 odst. 1 vyhlášky č. 
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elek
trotechnice, tedy obsluha elektrických zaří
zení nebo práce na nich, projektování těch
to zařízení, řízení činnosti nebo projektová
ní elektrických zařízení v organizacích, které 
vyrábějí, montují, provozují nebo projektují 
elektrická zařízení a nebo provádějí na elek
trických zařízeních činnost dodavatelským 
způsobem. 

Jde o dostatečně širokou oblast činnos
tí, která je mimo jiné upravena občanským 
zákoníkem. Tento článek se bude zabývat 
dvěma oblastmi regulace, jednak smlouvou 
o dílo a jednak činností elektrotechnika jako 
takovou, která musí jako každá činnost ja
kékoliv osoby splňovat zákonnou prevenč
ní povinnost.

Lze tak rozlišit dva základní druhy po
rušení soukromoprávních povinností, kte
ré mohou mít za následek uplatnění odpo
vědnosti, a sice porušení povinností smluv
ních a porušení povinností daných zákonem. 

Mgr. Bc. Stanislav Bruncko, advokát v Brně, 
externí doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity

1)  Obsah článku byl přednesen v rámci IX. semináře Unie soudních znalců, o. s., s tématem Bezpečnost práce na elektrických zařízeních, který se uskutečnil 
v Praze ve dnech 24. a 25. listopadu 2015, a byl publikován v doprovodném sborníku tohoto semináře.

2)  KNAPP, Viktor: Teorie práva. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, 1995, s. 200.
3)  KNAPP, Viktor: Teorie práva. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, 1995, s. 200.
4)  O ostatních druzích odpovědnosti u revizních techniků viz též BRUNCKO, Stanislav: Odpovědnost soudních znalců a revizních techniků. Elektro, 2015, č. 3, 

s. 122–124.
5)  PELIKÁNOVÁ, Irena: Právní odpovědnost i v jejích různých formách vždy dle jejího smyslu a účelu dle zákona a její současné vývojové tendence (se zamě-

řením především na náhradu škody) s přihlédnutím ke zvláštnostem českého práva. In: Sborník Karlovarské právnické dny, 2012, č. 20, s. 184.
6) PÚRY, František: Některé zásadní souvislosti nové úpravy soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové kriminality. Bulletin advokacie, 2015, č. 9, s. 25.
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V oblasti soukromoprávní odpovědnosti má 
kaž dý tento druh porušení povinnosti odlišný 
režim, projevující se např. v odlišných mož
nostech vyvázat se z odpovědnosti (§§ 2913 
odst. 2 OZ), pro účely trestní odpovědnos
ti je však obojí porušení onou protiprávnos
tí, která je jedním ze zákonných znaků trest
ných činů obecně.

2.1 Činnost elektrotechnika jakožto plnění 
smluvních povinností

Z pohledu občanského práva povětšinou 
půjde o činnosti, které budou předmětem 
smlouvy o dílo (§ 2586 a násl. OZ). Zpraco
vatel díla, tedy elektrotechnik, odpovídá za 
jeho vady a podle principů občanského prá
va za případnou škodu, která je v přímé pří
činné souvislosti s těmito vadami, přičemž 
odpovědnost za škodu bude obvykle absor
bovat odpovědnost za vady, protože škoda 
bude následkem výskytu vady7). Předpokla
dem vzniku odpovědnosti za škodu je poruše
ní právní povinnosti, majetková újma, příčin
ná souvislost mezi tímto porušením a újmou 
a zavinění (nedbalostní či úmyslné). Nedodr
žení norem stanovených občanským zákoní
kem může mít natolik závažné následky, že 
kromě občanskoprávní odpovědnosti nasta
ne i trestněprávní odpovědnost. Variantou, 
která může v praxi nastat, je rovněž činnost 
elektrotechnika jakožto závislá práce, tedy 
práce konané v pracovním poměru (elektro
technik pracuje jakožto zaměstnanec pro své
ho zaměstnavatele, který bude obvykle oním 
dodavatelským subjektem smlouvy o dílo). 
Odpovědnost elektrotechnika za porušení 
povinností nastává podle pracovněprávních 
předpisů, nicméně subsidiárně nadále podle 
občanského práva a v závažných případech, 
kdy občanskoprávní odpovědnost nepostaču
je, i podle práva trestního.

2.2 Činnost elektrotechnika a zákonná 
prevenční povinnost

Elektrotechnik se při své činnosti musí 
řídit nejen ustanoveními, která obecně regu
lují dodavatelskou činnost při plnění smlou
vy o dílo, ale i množstvím obecných ustano
vení, která občanský zákoník obsahuje. Jed
ním z nejvýznamnějších je především podle 
§ 2900 OZ obecná zákonná prevenční po
vinnost každého počínat si tak, aby nevznik
la škoda. Konkrétně toto ustanovení stanovu
je, že „vyžadují-li to okolnosti případu nebo 
zvyklosti soukromého života, je každý povinen 
počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 

k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 
nebo na vlastnictví jiného.“

Podle tohoto zákonného požadavku, jehož 
nedodržení představuje porušení právní povin
nosti, je každý povinen zachovávat takový stu
peň bedlivosti, který lze po něm vzhledem ke 
konkrétní časové a místní situaci rozumně po
žadovat a který – objektivně posuzováno – je 
způsobilý zabránit riziku vzniku škod na živo
tě, zdraví či majetku nebo je alespoň co nej
více omezit, protože je totiž povinností kaž
dého chovat se tak, aby nezpůsobil škodu8).

Toto ustanovení předpokládá běžnou míru 
opatrnosti odpovídající obvyklým poměrům 
v dané konkrétní situaci, nikoliv však již bez
břehou povinnost předvídat a předcházet veš
kerým v budoucnu možným škodám9).

Nově oproti dřívějšímu znění § 415 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, se vý
slovně stanovuje, že je třeba zkoumat, co lze 
v konkrétním případě a za daných okolností 
očekávat od rozumné osoby podle zvyklostí 
soukromého života10). „Soud, v případě potře-
by, tedy bude muset posoudit, jak moc bylo ne-
bezpečí předvídatelné, jaký byl význam zájmu 
konající osoby a zájmu osoby, které by moh-
la vzniknout újma a do jaké míry bylo možné 
této újmě předejít preventivními opatřeními 
(včetně posouzení jejich případné náročnos-
ti či nákladnosti).“11) NOZ zároveň specifiku
je, že újma, které se snaží ustanovení přede
jít, musí být nedůvodná, přičemž nedůvodnost 
újmy je výslovně zmiňována z toho důvodu, že 
při výkonu práva jedné osoby může druhé oso
bě vzniknout újma, ale o porušení povinnosti 
jde jen tehdy, jestliže by bylo možné ze záko
na dovodit, že je třeba takovouto újmu nahra
dit (logicky nepůjde o nedůvodnou újmu, když 
věřitel způsobí újmu dlužníkovi tím, že po něm 
bude vymáhat svou pohledávku). Zvláštní pří
pad prevenční povinnosti se pojí dále s povin
ností konat, a zabránit tak hrozící újmě, jestliže 
to opět vyžadují okolnosti případu nebo zvyk
losti soukromého života (§ 2901 OZ). Tuto po
vinnost má podle OZ každý, kdo nebezpečnou 
situaci způsobil, má nad nebezpečnou situací 
kontrolu nebo takovouto povinnost odůvodňu
je povaha poměrů mezi osobami, a zároveň má 
takovouto povinnost i každý, kdo může podle 
svých aktuálních možností a schopností snad
no odvrátit hrozící újmu, o které ví nebo musí 
vědět, a následky hrozící újmy zjevně převy
šují námahu a úsilí, které je třeba k takovému 
zákroku vynaložit12). Dále je prevenční povin
nost doprovázena notifikační povinností po
dle § 2902 OZ.

Zvláštní otázkou je závaznost technic
kých norem – lze obecně říci, že nerespek

tování technických norem při činnosti reviz
ního technika je v rozporu s touto obecnou 
povinností počínat si tak, aby bylo předchá
zeno škodám (§ 2900 OZ)13), takže rovněž 
nerespektování technické normy může mít 
v krajním případě za následek nástup i všech 
tří druhů odpovědnosti. Na obecnou prevenč
ní povinnost navazuje ve speciálních přípa
dech úprava BOZP, kterou je třeba dodržet 
u všech provozovatelů, na které se vztahuje 
zákoník práce. Konkrétně je nutné respekto
vat příslušná ustanovení o bezpečnosti zaří
zení, odstraňování rizik, odborné způsobilosti 
a zvláštní odborné způsobilosti, v první řadě 
jde o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců a všech osob, které se s jeho vě
domím zdržují na pracovišti, dále jde o pre
venci rizik, přičemž zaměstnavatel je povinen 
přijímat opatření, která mají za cíl předchá
zet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizo
vat působení neodstranitelných rizik. Povin
ností je kontrola úrovně BOZP, zejména stav 
technické prevence a úroveň rizikových fak
torů pracovních podmínek, provádění přede
psaných kontrol, zkoušek a revizí, technic
ká zařízení musí být po dobu svého provozu 
podrobována pravidelným předepsaným kon
trolám, zkouškám, revizím, údržbě, opravám 
a dalším úkonům prevence rizik14).

Protiprávním je přitom jen takové jedná
ní, které je zaviněné (tedy učiněné úmyslně 
nebo z nedbalosti). U porušení zákonné po
vinnosti obecně (§ 2911) stejně jako u poru
šení zákonné povinnosti tím, kdo dal najevo 
zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost 
nebo zavázalli se k činnosti, k níž je zvlášt
ní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapo
třebí, a ne uplatnilli tyto zvláštní vlastnos
ti (§ 2912 odst. 2), je stanovena vyvratitelná 
domněnka jednání v nedbalosti.

3. Trestní odpovědnost při činnosti 
elektrotechnika

Nyní, po nezbytném rozboru aktuální
ho zákonného stavu v oblasti soukromého 
práva, přistupme k oné trestní odpovědnos
ti, resp. té její oblasti, která souvisí s občan
ským zákoníkem.

Porušit své povinnosti při své činnosti 
může elektrotechnik mnoha různými způ
soby – trestní právo toto jednání kvalifiku
je podle ohrožení či porušení zájmu, který 
je chráněn normami trestního práva. Podle 
Zbyňka Urbana „případy, kdy jsou pracov-
níci v elektrotechnice voláni k odpovědnos-
ti za určité události, souvisí v převážné míře 
s nedbalostním jednáním,“ přičemž v praxi 

7)  KŘÍSTEK, Lukáš: Znalectví. Vyd. 1. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 127.
8)  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3979/2011.
9)  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3979/2011.
10)  GÜRLICH, Richard: Náhrada škody – prevenční povinnost. Novinky z rekodifikace – advokátní kancelář GÜRLICH & Co, 2013, č. 31, s. 1.
11)  GÜRLICH, Richard: Náhrada škody – prevenční povinnost. Novinky z rekodifikace – advokátní kancelář GÜRLICH & Co, 2013, č. 31, s. 1.
12)  GÜRLICH, Richard: Náhrada škody – prevenční povinnost. Novinky z rekodifikace – advokátní kancelář GÜRLICH & Co, 2013, č. 31, s. 1.
13)  Srovnej JAREŠ, Jaromír: Závaznost a uplatňování českých technických norem (III). In: TZBinfo [online]. 9. 5. 2013 [cit. 20. 12. 2015]. ISSN 18014399. 
14)  URBAN, Zbyněk: Odpovědnost při činnostech v elektrotechnice. In: Profielektrika.cz [online]. 3. 7. 2012 [cit. 16. 11. 2015]. Dostupné z: http://elektrika.cz/

data/clanky/odpovednostpricinnostechvelektrotechnice
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se vyskytují chvíle, kdy z nejrůznějších dů
vodů se určité problémy řeší ne zcela podle 
požadavků legislativy, ale je s určitou mírou 
rizika spoléháno na to, že ke škodlivému ná
sledku nedojde. To je typický příklad jednání, 
které je právně kvalifikováno jako nedbalost 
(viz § 16 TrZ)15). Obecnou zásadou trestního 
práva přitom je, že trestní sankce přicházejí 
na řadu tam, kde zavinění pachatele je úmy
slné, vyjma případů, kdy zákon postihuje vý
slovně i jednání v nedbalosti. Takových přípa
dů je však mnoho (např. trestný čin usmrcení 
z nedbalosti podle § 143 TrZ nebo ublížení 
na zdraví z nedbalosti podle § 148 TrZ), a ne
lze se tak spoléhat na to, že když je jednání 
pouze nedbalostní, k trestní sankci nedojde.

Nejčastěji zmiňovanými trestnými činy, 
jejichž skutkové podstaty mohou být napl
něny v souvislosti s činností elektrotechniků, 
jsou zejména trestný čin obecného ohrožení 
(ať už v jeho úmyslné, či nedbalostní formě 
podle § 272 a § 273 trestního zákoníku) nebo 
v případě škodlivých individuálních následků 
trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 
trestního zákoníku a skupina trestných činů 
vztahujících se k ublížení na zdraví, ať už těž
ké, lehké, úmyslné či nedbalostní – viz skut
kové podstaty podle § 145 až § 148 trestního 
zákoníku. Za zvláštní zmínku stojí skutková 
podstata ublížení na zdraví z nedbalosti (těž
ké či lehké) při porušení důležité povinnosti 
vyplývající ze zaměstnání, povolání, posta
vení nebo funkce a nebo uložené podle zá
kona v § 147 odst. 1 a § 148 odst. 2 trestního 
zákoníku, která se v případech porušení po
vinností elektrotechniků může vyskytnout.

Blíže se pozastavíme u dvou z vyjmeno
vaných trestných činů, a to u trestného činu 
ublížení na zdraví podle § 145 trestního zá
koníku a u obecného ohrožení podle § 272 
trestního zákoníku.

U ublížení na zdraví je objektem toho
to trestného činu lidské zdraví, tj. normál
ní funkce lidského těla včetně řádné funk
ce všech orgánů. Jde o trestný čin porucho
vý (přičemž je předpokládána těžká újma na 
zdraví nebo smrt), a proto pouze ohrožení 
zdraví jiného z nedbalosti (přestože by těžká 
újma na zdraví nebo smrt hrozily) není tímto 
trestným činem. Z hlediska subjektivní strán
ky je u tohoto trestného činu vyžadována ne
dbalost. Zavinění z nedbalosti přitom není vy
loučeno spoluzaviněním jiných osob, včetně 
poškozeného. Kritériem nedbalosti v obou 
jejích formách je zachovávání určité míry 
opatrnosti pachatele. Rozsah náležité opatr
nosti je třeba zpravidla zkoumat na podkla
dě zvláštních právních předpisů – při výkonu 

některých povolání vyplývá nejen z bezpeč
nostních předpisů publikovaných ve Sbírce 
zákonů, ale i z technických norem apod.16).

Za porušení důležité povinnosti ve smy
slu trestního zákoníku přitom není možné 
mechanicky považovat porušení jakéhokoliv 
předpisu, ale jen takové povinnosti, jejíž po
rušení podstatně zvyšuje stupeň společenské 
nebezpečnosti činu pro společnost např. tím, 
že má za následek nebezpečí pro lidský život 
nebo zdraví17).

Trestný čin obecného ohrožení podle 
§ 272 trestního zákoníku je ve vztahu spe
ciality k trestnému činu ublížení na zdraví, 
když vedle následku v podobě nedbalostní
ho způsobení těžké újmy na zdraví nebo smr
ti, který je společný oběma těmto skutkovým 
podstatám, je u trestného činu obecného ohro
žení navíc třeba, aby k tomuto následku do
šlo způsobením nebo zvýšením obecného ne
bezpečí nebo ztížením jeho odvrácení nebo 
zmírnění. Naplnění zákonného znaku spočí
vajícího v „obecném nebezpečí“ je třeba ve 
vztahu k vydání lidí v nebezpečí smrti či těž
ké újmy na zdraví vždy posuzovat na pod
kladě individuálních okolností případu vý
znamných pro závěr, zda v důsledku zavině
ného (nedbalostního) jednání pachatele došlo 
ke konkrétnímu a bezprostřednímu ohrožení 
nejméně sedmi osob18).

4. Obecné zásady pro uplatnění trestní 
represe

Obecně je nutné zdůraznit, že trestní od
povědnost nastupuje tam, kde nepostačí 
uplatnění jiných druhů odpovědnosti. Sank
ce trestního práva dopadají pouze na spo
lečensky nejzávažnější druhy protiprávní
ho jednání, které jsou vymezeny v zákoně č. 
40/2009 Sb., trestním zákoníku. 

Zásadní je i dnes právní názor, který zastá
vá Ústavní soud, který „zdůrazňuje, že chá-
pe trestní právo jako právo ultima ratio, tedy 
právo, jehož prostředky mají a musejí být uží-
vány tehdy a jen tehdy, když užití jiných pro-
středků právního řádu nepřichází v úvahu 
nebo je zjevně neúčelné“19). Z jeho judika
tury plyne zejména zákaz neúměrného roz
šiřování trestní represe (a ze zmíněného ná
lezu rovněž vyplývá závěr týkající se trest
ného činu ublížení na zdraví, který je však 
zobecnitelný, a sice že samotná skutečnost, 
že u poškozeného nastala újma na zdraví, ne
může bez dalšího založit naplnění skutkové 
podstaty trestného činu). Ústavní soud ve své 
judikatuře dovodil, že vina pachatele musí 
být ze strany soudů konstatována jen ohled

ně takového jednání, o němž mohl pachatel 
v době, kdy se ho dopouštěl, důvodně před
pokládat, že jde o jednání trestné. Co se týče 
užití ustanovení občanského zákoníku o zá
konné prevenční povinnosti za situace, kdy 
se závěr o protiprávním jednání pachatele za
kládá pouze na nesplnění generální prevenční 
klauzule, je nutné vždy zvlášť pečlivě zkou
mat, zda lze usuzovat na nedbalostní jednání 
pachatele, konkrétně na rozpor jeho jednání 
s požadavky náležité péče a předvídatelnosti 
účinku a následku. Posouzení zavinění obvi
něné osoby nelze učinit bez důkladné znalosti 
kontextu celého případu a je nutné vzít v po
taz veškeré relevantní okolnosti případu20).

Naproti tomu Ústavní soud ve své judika
tuře zdůrazňuje, že je třeba „dodržovat náleži-
tou opatrnost při provozování nebezpečných 
a riskantních činností, mezi něž lze plným 
právem řadit též provozování složitých tech-
nických zařízení…“21). Mezi takováto složi
tá technická zařízení budou patřit i zařízení, 
se kterými se při své činnosti setkává elek
trotechnik. Ústavní soud současně rozumně 
vymezuje mantinely pro činnost s takový
mi zařízeními: „I když pro provozování ta-
kových nebezpečných a riskantních činností 
často existují speciální právní nebo technic-
ké normy, což je v některých případech vel-
mi žádoucí, nemusí tomu tak být vždy; z pou-
hé absence speciální právní (nebo podobné) 
úpravy nelze dovozovat, že ten, kdo takovou 
nebezpečnou a riskantní činnost podniká, ne-
nese za ni žádnou odpovědnost … Nejjedno-
dušší pravidlo, jehož porušením taková odpo-
vědnost nastupuje, přikazuje zdržet se veške-
rých takových činností, u nichž nelze vyloučit 
navození nebezpečných situací a vznik škod-
livých následků (povinnost zdržet se nebez-
pečných jednání). Jestliže je již nezbytné ur-
čité riskantní a nebezpečné činnosti vykoná-
vat, protože se tím sleduje nějaký všeobecně 
akceptovatelný přínos, potom spočívá povin-
nost náležité pečlivosti v tom, aby při jejich 
výkonu byla dodržována potřebná obezřelost 
a aby byla přijata kontrolní opatření umožňu-
jící vyhnout se nebezpečí nebo je udržet v ro-
zumných hranicích. Nemá-li někdo potřebné 
informace, schopnosti nebo dovednosti k vý-
konu nebezpečných činností, je povinen si ta-
kové informace, schopnosti nebo dovednosti 
předem obstarat (povinnost nechat se poučit); 
neučiní-li tak, musí se výkonu nebezpečných 
činností zdržet … Ústavní soud si je vědom 
toho, že hranice okolností, jež pachatel může 
či nemůže předvídat, nelze vymezovat jen 
v hypotetické rovině (neboť pak by musel kaž-
dý předvídat v podstatě cokoliv), ale je zapo-

15) URBAN, Zbyněk: Odpovědnost při činnostech v elektrotechnice. In: Profielektrika.cz [online]. 3. 7. 2012 [cit. 16. 11. 2015]. Dostupné z: http://elektrika.cz/
data/clanky/odpovednostpricinnostechvelektrotechnice

16) Srov. ŠÁMAL, Pavel a RIZMAN, Stanislav: Trestní zákon: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha, C. H. Beck, 2004, díl I., s. 61.
17) Srov. ŠÁMAL, Pavel a RIZMAN, Stanislav: Trestní zákon: komentář. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha, C. H. Beck, 2004, díl II., s. 1335.
18) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1243/2005.
19) Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2278/07.
20) Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2278/07.
21) Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. II. ÚS 728/02.
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třebí vždy vycházet z existujících objektivních 
okolností vyplývajících z určité životní situa-
ce, která může být charakterizována celou řa-
dou faktorů, jež pachatel vnímá svými smysly 
a může je hodnotit podle svých znalostí i dal-
ších subjektivních dispozic. Z hlediska nedba-
lostního zavinění (§ 5 tr. zákona) to znamená, 
že kromě míry povinné opatrnosti, vyplýva-
jící z obecných pravidel bezpečného chová-
ní, zde existuje i subjektivní vymezení, které 
spočívá v míře opatrnosti, kterou je pachatel 
schopen vynaložit v konkrétním případě.“22)

Určitou korekci široce vymezené odpo
vědnosti provedl v poslední době Nejvyš
ší soud, když stanovil, že „trestána má být 
transparentní nedbalost, nečinnost, lax-
nost, hazardérství či bezohlednost k životům 
a zdraví druhých, nikoli snad údajné opome-
nutí přesně neznámých a ničím nestanovených 
opatření.“23) Podle tohoto rozhodnutí nelze 
zpětně domýšlet a konstruovat, co všechno 
mohli a měli obvinění učinit, to zvlášť za situ
ace, kdy žádný obecně platný právní předpis 
přímo nestanovuje, jakým konkrétním způ
sobem mělo být co učiněno, aby se předešlo 
ohrožení života, zdraví či majetku.

Naproti tomu podle současné judikatury 
chování pachatele po spáchání skutku vyka
zujícího znaky trestného činu, zejména jeho 

snaha nahradit takovým činem způsobenou 
škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky 
činu, není okolností, která by ve smyslu zá
sady subsidiarity trestní represe dovolova
la rezignovat na povinnost uplatňovat trestní 
odpovědnost24).

5. Závěr

Trestní předpisy sice nebyly v souvislos
ti s rekodifikací soukromého práva výrazně 
novelizovány, avšak nová úprava soukromé
ho práva se projeví mimo jiné i při postihu 
mnoha případů trestných činů. Ač by se to
tiž na první pohled mohlo zdát, že zmíněné 
významné změny se týkají soukromého prá
va a nemají podstatný vliv na trestní právo 
hmotné jako právo veřejné, není tomu tak 
v případech, kde trestní právo souvisí s ur
čitou mimotrestní právní úpravou, na kterou 
navazuje a od níž se odvozuje trestní odpo
vědnost. Trestní právo totiž poskytuje subsi
diární ochranu právě těm vztahům a hodno
tám, které primárně upravuje a chrání mimo 
jiné nový občanský zákoník, např. lidskému 
životu, zdraví, osobnostním právům člověka, 
majetku, řádnému podnikání atd. Pro zodpo
vězení otázky, jak může být trestně sankcio
nováno určité jednání při výkonu činnos

22)  Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. II. ÚS 728/02.
23)  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1028/2014.
24)  Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012.

ti elektrotechnika, je proto nutné znát, jaké 
jednání je považováno za protiprávní v ob
čanském právu, protože protiprávnost obec
ně je jeden ze znaků, který musí být naplněn, 
aby jakékoliv jednání bylo možné považovat 
za trestný čin.

Porušit své povinnosti při své činnosti 
může elektrotechnik mnoha různými způ
soby – trestní právo toto jednání kvalifiku
je podle ohrožení či porušení zájmu, který 
je chráněn normami trestního práva. Sankce 
trestního práva dopadají pouze na společen
sky nejzávažnější druhy protiprávního jedná
ní, které jsou vymezeny v zákoně č. 40/2009 
Sb., trestním zákoníku. Podle občanského zá
koníku lze rozlišit dva základní druhy poru
šení soukromoprávních povinností, které mo
hou mít za následek uplatnění odpovědnosti, 
a sice porušení povinností smluvních a poru
šení povinností daných zákonem. Pro účely 
trestní odpovědnosti je obojí porušení onou 
protiprávností, která je jedním ze zákonných 
znaků trestných činů obecně. Naproti tomu 
je nutné chápat trestní právo jako právo ulti
ma ratio, tedy právo, jehož prostředky mají 
a musí být užívány tehdy a jen tehdy, jestliže 
užití jiných prostředků právního řádu nepři
chází v úvahu nebo je zjevně neúčelné.
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