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Trestněprávní postih organizátora trestného činu 

Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na jednu z modalit účastenství – na organizátorství. Ustanovení § 24 

odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku uvádí organizátorství na prvním 

místě, čímž naznačuje, že jde o nejzávažnější z forem účastenství. Organizátorství je zároveň 

formou účastenství, která je zcela specifická pro český právní řád. Zahraniční právní úpravy 

často pojímají osobu, která trestný čin zosnuje či řídí, jako pachatele činu. Cílem diplomové 

práce bylo předně komplexně pojednat o organizátorovi trestného činu, zhodnotit důvodnost 

časté kritiky jeho řazení mezi účastníky trestného činu a podat návrh, jak by bylo de lege ferenda 

vhodné upravit tento právní institut.  

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr. První 

obsahová část této práce se věnuje teoretickým základům účastenství. Stručně popisuje možné 

přístupy k pachateli trestného činu a základy unitárního a diferencovaného systému, včetně 

jejich výhod a nevýhod. Smysluplnost diferencovaného systému záleží na úspěšném oddělení 

osob, které se na trestném činu podílejí klíčovým způsobem, od osob vedlejších. Následující 

kapitola se zaměřuje na skutkovou podstatu organizátorství, především na jeho subjektivní a 

objektivní stránku, a potvrzuje časté tvrzení právní nauky o dominanci organizátora nad 

trestným činem. Zařazení organizátora mezi pouhé účastníky trestného činu je proto popřením 

smyslu diferencovaného systému. Tím více otázek tak vyvolává jeho závislost na přímém 

pachateli činu, která je předmětem 4. kapitoly této práce. Kapitola nejprve obecně pojednává o 

akcesoritě účastenství, aby se poté úžeji zaměřila na konkrétní problémy akcesority 

organizátorství a navrhla jejich potenciální řešení. De lege ferenda by podle mého názoru bylo 

vhodné organizátorství koncipovat jako nejzávažnější formu páchání trestného činu, která je 

nadřazena pachatelství i spolupachatelství. Pátou kapitolu tvoří empirická studie 

organizátorství zpracovaná pro účely této práce, která přibližuje četnost páchání trestných činů 

ve formě organizátorství, skladbu trestných činů páchaných organizátory a jaké tresty jsou 

organizátorům ukládány. Poslední kapitola stručně shrnuje belgický systém účastenství a právní 

pojetí osoby, která je podle českého práva organizátorem. Předmětem poslední kapitoly je 

rovněž srovnání belgické a české právní úpravy v otázkách účastenství a organizátorství. 
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