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ROZSTJDEK

JMENEM REPI]BLIKY
Vrchní soud v Praze projedna] ve ve ejném zasedání konaném dne 14. dubna 20,0
v senátě sloŽeném z p edsedy JUDr. Ji ího Lněničky a sou.dcri JUDr. Alexandry Novákové a

JUDr.PetraSmrŽeodvoláníobŽa1ovanéhoJiíhoJungmana'nar.-'akrajského
státního zásfupce v Hradci Králové proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Krá]ové ze dne
17. ťrnora2010 čj.2T 1212008-622 arozhodl t akt o
:

I.

Podle $ 258 odst. 1 písm. d) trestního ádu se napadeny rozsudek z podnětu
odvolání státního zástupce zr vš u j e .
II.

Podle s 259 odst. 3 trestního ádu se znovu rozhoduje tak, Že obŽalovany

Ji í Jungman)
t-rar.

I)

v Praze, soukromlir podnikatel, trvale bytem

je vinen , že -dne 17.5.2008 v clobě kolem a2.l0 hodin v Trutnově, v ulici Lomní, p ed branou domu
čp. l45' po p edchozím požitíalkoholic\ ch nápoj a následné slovní a fyzické potyčce
mezi ním a LI
v prriběhu potyčky rimyslně použil vriči Leoši Lešákovi,
I.|I'
nar. 12.2.t966, legáIně drženou st elnou zbra značky Glock, model 17, ráŽe 9 mm, v.č.
DBG602 tak,že na něho zevzdálenosti 50 až 150 cm 2x vyst elil a zasáhl ho nejprve do
nohy, poté do hrudníku, čímŽmu zprisobil prrist el levého bérce dolní končetiny a
prrist el v oblasti levého hrudníku, pronikajícísrdcem a zprisobujícívnit ní vykrvácení,
na jehož následek lIlI téhoždne v 03.58 hodin zem el,
te

dy

jiného rimyslně usmrtil,

čímžspáchal
trestny čin vraždy podle $ 219 odst. 1 trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb.)
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se

podle $ 219 odst. 1 trestního zákona k trestu odnětísvobodyv trvání deseti (10) let.

Podle $ 39a odst. 3 tr'estního zákona se pro vykon trestu zaíazuje do věznice

s ostrahou.

Podle s 55 odst. 1 písm. a) trestního zákona se ukládá trest popadnutí věci a to
pistole značky Glock, model |7, ráŽe 9mm, v.č. DBG602, včetně zásobníku s t2 ks.
nábojri a 1 kusu náboje 9mm Luger.
Podle s 228 odst. 1 trestního ádu je obžalovany povinen nahradit poškozenym
škodu ve v 'ši :
Všeobecné -zdravotní pojišt'ovně
Trutnov _ 5.779r- Kč.

l{rll,

LI

adreseLILII'
bytenr lr

240.000,- Kč.

nar'

llar. J-,
čp. tl

nar.-l,
nar' rL

LI

nar.

AI
LIl

Il

-

220.490,- Kč.

_256.660,- Kč.

R-ltLL-'
I-Il'
l{rl
VlD'

pracovišti Trutnov, slezská 41,

bytem-l

|I,

r

ČR, Územnímu

nar.

{L
IL

zastoupené matkou

ElPIn'

zdrŽujícíse na adrese

-,

l-čp.
-čp.l,

Ičp.
r

bytem
čp.
bytem tamtéŽ _ 240.000,- Kč.

_24a.000,- Kč.

-

l
I,-_

I)

_240.000,- Kč.

l

byem

l

-

Ir

bytem

byem

Ilčp

nar.

175.000,- Kč.
zastoupeného nratkou

Podle$22godst.1trestníhoáduseJllP-,nar.I,trvale
bytenr |-'
čp. l
zdrŽujicí se na adrese Ilčp. lt {Il
zastouperry matkou

EIrPlDbyemtarntéžodkazujesesvymnárokemnaná1rraduškodynaízerríve
věcech občarrskoprávních.

Podle s 229 odst. 2 trestnílro ádu se poškozenéErP-l

nar.

!Il,

a

LlIn'nar.eodkazujísezbytkysvchnárokrinanálrraduškodynaízeni

ve rlěcech občarrskoprávních.

III.
Podle $ 256 trestního ádu se odvolání obžalovanéhoJi ího Jungmana z a m í t
^.
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od vodnění
Shora rrvedenyrn rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byl obŽalovany Jirí
Jungman uznán vinnym zločinem ublíŽenína zdraví z omluvitelné pohnrrtky podle $ 146a
odst. 3, 5 trestrrílro zákoníku a odsollzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Vykorr
trestu byl podle s 81 odst. 1 a $ 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odloŽen na zkušebrrí dobu
pěti let. Dále rnr-r byl podle $ 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku u]oŽerr trest propaclrrutí věci. a to
pistoleZn. Glock' nrodel 17,ráŽe 9 nrm včetně zásobníku s 12 ks nábojťr a 1 ks rráboje 9 nrm
Luger. Podle $ 228 oclst. 1 tr. ádu p iznal soud náhradu škody poškozenynr: vZP ČR .',,e yyši

5.]79,-Kč,I-hrrvevyši220.490,-Kč,EílP-vevyši256.66O,-Kč,
tr LlI
ve v ši 240.000,- Kč, Rr
ve v1iši 240.000,- Kč, IIr
lll
Lr
ve vyši 240.000,- Kč, I"IIIve
vyši 175.000,- Kč a AlI
T|r-Ve
vyši 240.000,- Kč' Poškozeny JIl
PEr
byl se svym nárokenr na náhradu škody
odkázán podle s 229 odst. 1

tr.

ádu na Íízenive věcech občanskoprávrrích, stejrrě tak jako

poŠkozerríBlP-aT}InkteíbylinaízenívevěcecIrobčarrskoprávníclr
odkázání se zbytky svyclr nárokri na náhradu škody.

Podle skutkovych zjištění soudu prvního stupně Se obŽalovany trestnélro činu
dopustil Íím,Že dne ]7.5.2008 vdobě kolenl 02.]0 hodin vTrutnově, v ulici Lonlené, p ed
branolt dontu čp. ]45, po predchozím požitíalkoholictrych nápojti a násleclrté slovní a fiuické
poD)čce nlezi ním a LJn
LJ|, v pr běhu potyčky s vědontím nložného zp sobení těžké

ťgnlynazdraví,ttnlyslněpoužilvčiI^OI;,nar..IllegátnědrženottsteInolt

zbrclt značlry Glock, nlodel ]7, ráže 9 mnl, v.č. DBG602 Mk, že na. něho ze vzdálenosti
nejnléně do ],5 nletru 2x vyst elil a zasáhl ho nejprve do nohy, poté do hrudníku, čímžnlu
zpttsobil pr st el levého bérce dolní končetiny a pr st el v oblasti levého hrt,ldrtílru,
pronika.iící srdcem a zp sobujícívnit 71i yylrrvácení, na jehož následlg, LJLJ|- téhoždne
v 03.58 ltoditt zent el.

Prbtj tonruto'rozsudku podalijvčas odvolání jedirak obŽalovany, jedrrak krajsky státrlí

zástupce.

i,

12

pdvolání .-státního zástupce smě uje proti vyroku o vině i trestu. V písernnétrr
vyliotovení odrivo-dnění odvolání o',Iilá krajsk]li státrrí zástupce za to, Že sottd prvrrílro stupně

pochybil, pokud dospěl k závěru, že obŽalovarry nebyl p'inejrnenším srozunrěn s moŽností, Že
poškozerréIro usnrfií. Za této situace mělo byt jelro jednání kvaliÍikovárro jako zločirr zabití
podle $ 141 odst. l Ír. zákoníku, měl mu bjlt uloŽen nepodmíněny trest odnětí svo'body se
zarazenim do věanice s ostrďrou, trest propadnutí věci a o náhradě škody rozhodnuto stejně
j aleo.v lppadenént rgzsudku.
Intervenujícístátní zástupce Vrchrriho státního zastupitelství v Praze,v rámci pi'ednesu
odvolárrí, modifikoval tento návrh tím, Že podle jeho názoru nebyly rraplrrěÉry znaky skutkcivé
poplstaty zločinu zabití podle $ 141 odst. 1 tr. zákoníku proto, Že nebyl naplrrěn znak spáclrání
čirrrr v silnérn rozrušeni ze straclru a zmatku. Kromě toho, Že nic takového se neuvádí r,e
skutkové větě rozsudku, nebylo nic takového ani prokázáno, Podle jelro názoru obŽalovany
jeclnal pod vlivenr alkoholu a žádnésilné rozrušeníani žádná omluvitelná pohnutka na rnístě
nebyla. Navrlrl proto, na rozdíl od písernného návrhu, aby odvolací soud jednárrí
obŽalovarrého posor"rdil j ako trestny čin vraŽdy podle $ 219 odst. 1 tr. zákona, aby
obŽa]ovanému u]oŽil trest p'i spodní hranici trestrrí sazby, pro jelroŽ vykorr by jej zai'adil do
věznice s ostrahou. V ostatním pak navrhl shodně jako v písemném odťrvodrrění odvolárrí.
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J-D_
a srrrě'uje proti
všenr vyrokri napadeného rozsudku. Pod]e tohoto odvolatele soud prvního stuprrě pochybil'
pokr-rd jednárrí obŽalovaného neposoudil jako nutnou obranu Ve Smyslu $ 13 tr. zákona. Útok
poškozenéhoproti osobě obŽalovanélro byl lrruby, agresivní anečekany a smě oval k fyzické
li]<vidaci obŽalovarrélro. Navíc byl umocněn i ritokem psa. Psyclrickou situaci, ve které se
obŽa]ovarry nach ázel popsali vystiŽně zna|ci z obont psychiatrie a psyclrologie. Pokud se za
této situace snaŽil dosálrrrout odvrácení ťttoku, je to naprosto logické. opakovaně st'ílel proto.
Že poškozeny v ťrtoku proti jeho osobě pokračoval i po pruní ráně. ProtoŽe jednal ve stavu
nutné obrany, navrhl, aby odvolací osud napadeny rozsudek zrušil a obžalovarrého obŽaloby
zprostil.
odvolání obžalovanéhoodrivodnil jeho obhájce JUDr.

.1 ' Vrchní soud v Praze

pijezkounral napa$en1i rozsudek a p ezkodmal i ízerrí,které jelro
odvolání státnílro zástupce.

V)/l']esení p eidcháze|o. S]rledal, Že dťrvqdnéje pbuze
'.iii

Řízení p'edclrá zejici napadenému iozsudku nevyk azuje Žádrryclr závaď. Sor'rd prvnílro
stupně provedl ádrrě velice rozsáhlé dokazovárrí, kdyŽ kromě všech skutečně relevantrríc]r
dťrkazťr proÝáděl i drikazy, které lze hodnotit spíšejako nadbytečné.

Proti hodnocení drikazťr nemá odvolací soud naprosto žádnych nárnitek' S]<ut]<ovy
starz byl podle názoru odvolacílio soudu zjištěn V naprosto odpovídajícírrrrozsalru a tak, Že
rrevyvolává dťrvodrré p*oclrybrrosli ($ 2 odst. 5 tr. 'ádu). Lze tedy pro uplnost zrekapitulor'aI, Že
se obŽalovarry ozbrojil velice ričirrnou zbrani (a rroŽem) a poté se privedl clo silně podnapiié]ro

stavu (2,]7 - 2,26 glkg. alkoho]'tr,:ČoŽ odpoyídá podle znalcťr Íěžkéopilosti). V pozdriích
rročníclrlrodirrách pri návratu z hospody Se zastavil p'ed plotem domu poškozerré]ro, za
kteryrn štěkal pes. Svott p ítomnostípsa dráždil k dalšírrruštěkání, coŽ vyvolalo pozornost
obyvatel donrlt a reakci poškozenélro. Jak správně uzavi'el soud prvního stupně, došlo ke
slovní a poté fyzické potyčce mezi obŽalovanyrrr a poškozerryrn' V prriběhu této potyčky r"rŽil
obŽa]ovarry svott legálriě drŽenou zbra a poškozerrého opakovanynri.vystr,ely usnrrtil. Poté
usnrfiil ijeho psa.

Vylrrady rná odvolací soud k právní kvalifikaci takto správrrě zjištěnélro jedrrárrí
obŽalovarrého.
Predrrě se neztotoŽnuje se závěrem soudu prvnílro stuprrě v

tom, Že obŽa|ovarry zbrat

proti poškozenémupouŽil ,,s vědonlím možnéhozp sobení těžkéj*y na zdl'avf'. Tento závěr
v naprostém rozponr jak s charakterem pouŽité zbraně, tak Se zprisobem, jakyrn byla
potrŽita. Pistole Glock ráŽe 9 mm je, zejména p i st elbě rra krátkou vzdáIenost, velice ťrčirrná
a obŽalovany její parametry znal. St elbu vedl nejprve do nohy poškozeného abezprostredně
poté do jeho lrnrdníku, kde, jak kaŽd vi,jsou uloženy Životně dťrleŽitéorgárry. Nerrí tedy
.jasné, s jakou těŽkou ťrjmou na zdraví mohl b5fr' za této sitrrace, podle závěru soudu prvrrílro
Stllpně' srozutněn ($ 89 odst. 7 Ír. zákona' p íp. s 122 odst. 2 tr. zákoníku).

je

odvolací soud má Za to, že pokud paclratel vede opakovanou stt'elbu zkrátké
vzdálenosti vysoce ťrčinrrouzbraní a municí mj. proti lrnrdníku oběti, musí biit p inejrrrenšínr
srozunrěn rrikoliv s títn, že jí,,poUZ " ublíŽína zdraví, ale s títn, Že ji mťrŽe usnrrtit. A to se
v tomto prípadě také zcela nepochybně stalo. Kvalifikace trestnym činem či z]očirrem
r-rblíŽerrírrr na zclraví tecly rrep_ichází v ťrvahu.
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odvo]ací sor'rd Se neztotožriuje ani s dalšímkvalifikačním závěrerď souclu prvrlílro
Stupně, tj. s tírrr, Že se obŽalovarry nrěl činu dopustit ,,v silnénl roznlšeníze strachtt ct zntctlkti''
Krorrrě toho, Že by tato podstatná kvalifikačrríokolnost rněla by uvedena V tzv. skutkové r,ětě
(v popist"t skutku), rrebylo rric takovélro provederrym dokazováním zjištěno'
Právně re]evantni ,,silné rozrušení ze strachu, uleku, znlatku nebo jillého onllttl,itelného
httutí nty3!1" musí mít pod]<]ad ve vrrějšíclr, ornluvitelnyclr dťrvodech, nebot' prárzě ty jsou
clťrvoderrr niŽšítrestnosti jedrrání. Žaane takové vnějšíotnluvitelné dtivody však zjištěny
nebyly. Ke st'elbě doŠIobělrern vzájemné slovní a fyzické potyčky dvou podrrapil}lch osob'
která rrijak nevybočovala z obdobn1 ch ,,hospodskych strkanic", byt' se odelrrála mirrlo ta]<ové
zaÍízeni,a ]<terou svym nevhodnym chováním sám obŽalovany vyprovokova] . Zna\ci. kte í
z]<ounrali duševnístav obžalovaného, sice došli k závěrrr, Že v prťrběhu této potyčky mohl
obŽalovarry dostat straclr z jejího dalšího pr běhu, tento straclr však byl vyvolán až zjištěrrírrr
prevalry poškozerré]roa s omltlvitelnytn hnutínt ru16li nemá rozhodně nic spo|ečrré]ro..Iedrlání
obŽa]ovarré]-ro neize pod'adit ani pod ,,silné rozrttšení...ll dtis.ledku pt"eclchozího
zal,rženillodného jednání poškozeného", protoŽe obŽalovany zbrari uŽ1| uŽ v prťrběIru ]<orrfliktu
s poškozenyn, nikoliv až v reakci na své napadení, a konflikt, jak je zr_ejnré ze správrrě
zjištěného skutkové]ro stavu, byl vzájernrry. Tedy ne|ze uzavŤít, v rozporLl Se správrryrrr
závěrenr soudu prvního stupně, Žeby| obŽalovarr1y poškozenym napaden.

Ze r'šech těclrto dťrvodťr má odvolací soud nárnitky uvedené v odvo]árií státrrílro
zástupce za správné a odťrvodrrěné. Za této situace nemťrŽe právní kvalifikace pouŽitá soudenr
prvrrího str:prrě obstát. odvolací soud tedy, z podnětu odvolárrí státrrílro zástuPC , rrapadeny
rozsudek zrušil podle $ 258 odst. 1 písm. d) tr. ádu, tedy proto, Že pouŽitou právrrí kva]ifi]<ací
došlo k ponršení ustanovení trestrrího zákona.
ProtoŽe skutkovy stav byl v napadeném rozsudku zjištěrr správrrě a poclryberrí Se
tykalo pollze uŽité právrrí kvalifikace, moh] odvolací soud ve věci rozhodnout sánr podle
259 odst. 3 tr. ádu. AniŽby měrril skutkovy stav, uznal obŽalovaného virurynr trestnyrn činerrr
vraŽdy podle $ 219 odst' 1 tr. zákona, když pozdějšíprávní ťrprava není pro obŽalovarrého
pi'íznivějŠí,nebot' nrá za prokázané, že obžalovany, p inejmerršímv urnyslu nep íménr($ 4
písrrr. b) tr' zákorra), poškozenéhousnrrtil.
5S

Pr'i irvaze o vyši trestu p'ilrlédl k,o*u, Že obŽa|ovany dosr'rd nebyl trestán a že pred
spáchárrínr trestrré činnosti vedl ádrry Život. Jedna]o se o trestnou činnost situační,kterott
obŽa]ovany rrijak neplánoval, čin spáchal v rreprímémťrmyslr-r. oproti tomu však je t eba
uvést' Že obžalovarry Svoll lehkomyslností vyvo il p edpoklady ke spáchárrí trestné čiirnosti.
protože rredba] zákazu rrošenízbrarrě ve spojení s poŽíváním a]koholr"r . Zbra si vza| do
restaurace pi'esto, Že věděl , Že zde hodlá poŽívat alkolrolické nápoj e, coŽ také učirril a pi'ivedl
se clo těŽké opilosti. V torrrto stavu pak zcelazbytečně rrejprve Vyvola] korrflikt a poté usrrrrtil
pošl<ozenélro, otce rrezletilyclr dětí.

Ze všeclr těchto dťrvodri uložil odvolací soud trest odrrětí svobody rra spodrrí luanici
zákorrné trestní sazby' Pro v1 kon trestu zaÍadi| obŽalovaného do věanice s ostralrou,
s olrledem na jeho p eclchozí Život a proto, že má zata, Že tento vychovny reŽim bude k jeho
rrápravě postačovat. Ze stejrryclr dťrvodťr jako soud prvního stupně uloŽil odvo]ací sotid i trest
propaclrrutí věci, protoŽe rozlrodně nerrí v zájrnu společrrosti p edrrrětnou zbra obŽa]ovanénru
ponechat.

I
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Ze stejnyclr dťrvodťr jako soud prvrrího str"rprrě a naprosto shodrrě roz]rodl odvolací ostrd
i o rráluadě škody' V tonrto směru pa\<),ze plně odkázat na odťrvodněnínapadenélro rozsr:dktr.

odvolání obžalovaného neshledal odvolací soud dťrvodnytn, nebot' ani podle jelro

presvědčení se o p ípad nutné obrany nejedná. Jak je uvedeno shora, nejednalo se o odvracení
rrto]<u poškozenéllo, ale o vzájerrrnou slovni a fyzickou potyčku, jak uzav'el uŽ soud prvního
stttprrě. Nešlo tedy o odvracení trvciícíhotoku na zcÍjenl chráněny trestníru zákonenl, coŽ je
podrnínkou nutné obrany.

Navíc se nejedrrá o nutnou obranu tehdy, byla-li obrana zcela zjevně nep imě ena
zp sobu utoku. Poškozerry byl o dvarráct let staršíneŽ obŽalovany, byl ob]ečerr pouze
v treny'kách, tričku a ponoŽkáclr a bělrern potyčky uŽil pouze ťrdery ntkou. Není tedy
objektivně moŽno uzav íÍ,Že by obŽalovanérntr lrrozila ÍéŽkáťrjrna na zdraví nebo dol<once

jak se srraŽí ve svém odvolání dor'odit. Subjektivní vrrírrrání tolroto rrebezpečípal< rnohlo
byt zcela rrepoclrybně ovlivněno těŽkou opilostí obŽalovanélro, do které se však privectl Sáttt,
kdyŽ s následky nadměrrrého poŽívárrí alkoholu byl srozuměn. P'ekvapivy prťrbělr fyzickélro
korrfliktu mezi obŽalovanym a poškozenym lze, podle názoru odvolacího soudu, pl'ičístspíše
nrnolrem silrrější podnapilosti obŽalovaného a rozhodnosti poškozeného, než fyzické prevaze
poŠkozerré]ro.oba byli totiŽ zhruba stejrrě velcí, stejrrě těžcí,navíc obŽalovarry byl
vt,cvičetlyrn policistou a byl o 72let rrrladší.
Sntrt,

Ze všeclr těc]rto drivodri uzavirá odvo]ací soud, Že užitíst elné zbraně v tomto
konfliktu nebylo odvracením ritoku a bylo zcela zjevně nep imě ené zprisobu utoku.
Proto nenrťtŽe jít o nutnou obranu. Proto odvolárrí obŽalovaného zamíti jako rredťrvoclrrépodle
s 256 tr. rádu.

Poučení:Protitomutorozsudkunenídalší ádrryopravnyprost

edekprípr"rstny.

Lze však proti němu podat dovolání do dvou měsícri od doručeník Nejvyššírrru
soudu ČR prost_ednictvím soudu prvnílro stupně. odsouzeny rrrriŽe dovolárrí
podat pouze prosti'ednictrlínr obhájce. Drivody dovolání jsou uvedeny v $ 265b,
jelro obsah v $ 265f trestrrího ádr"r.

V Praze dne

14. dubna 2010

JUDr.Ji í Lněnička
p edseda senátu v.r.
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