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1. Úvodní část diplomové práce  

1.1. Úvod  

Účastenství na zavrženíhodném činu jiného je lei motivem mnohých bájí, legend i pohádek. V 

biblickém vyprávění o prvním hříchu Adama a Evy je to had, kdo vzbudí v Evě rozhodnutí, aby 

ochutnala jablko ze Stromu poznání. V pohádce O Sněhurce se zlá královna neúspěšně pokusí 

zosnovat vraždu Sněhurky myslivcem, aby potom, co ji její poddaný zklame, sama spáchala pokus 

vraždy. Při četbě těchto příběhů se málokdo zdráhá přisoudit vinu také hadovi či zlé královně. 

Mimo knižní vyprávění se však realita musí vypořádat s nesnadnou otázkou, jak má právo 

postihovat ta jednání, kdy se osoba podílí na činu jiného. Předně je nutné definovat, kdo je 

pachatelem trestného činu. Potom případně v závislosti na šíři pojetí pachatele je třeba určit, jaké 

jsou vazby dalších osob na pachatelův čin.  

Účastenství je institutem českého trestního práva, který rozšiřuje dosah skutkových podstat i na 

osoby, které nelze považovat za pachatele, resp. spolupachatele ve smyslu § 22 a § 23 TZ, ale které 

se významným způsobem podílejí na trestné činnosti přímého pachatele. Účastenství existuje ve 

třech modalitách – organizátorství, návod a pomoc. Těmto modalitám je mnohé společné, avšak 

organizátorství je v řadě ohledů výjimečnou formou účastenství. Předně jde o nejzávažnější 

modalitu účastenství, která je navíc zcela specifická pro český právní řád. Zároveň jde o formu 

účasti, jež bývá hojně kritizována. Bývá totiž uváděno, že organizátor je dominantní postavou 

trestného činu, a proto nedává smysl označovat jej za pouhého účastníka trestného činu.1  

Tématu organizátorství dosud v české právní nauce nebyla věnována žádná samostatná práce. Je 

však mnoho otázek, které se s touto modalitou účastenství pojí. Nejprve je důležité se důkladně 

zabývat teoretickými základy účastenství a zhodnotit, jak do jejich rámce organizátorství zapadá, 

či naopak nezapadá. Dále je třeba rozebrat zejména subjektivní a objektivní stránku organizátorství 

a posoudit, zda odůvodňují závěr o dominantním postavení organizátora. Potom je nezbytné 

zanalyzovat problematickou oblast závislosti organizátora na trestném činu hlavního pachatele, 

resp. na hlavním pachateli, a zvážit, zda je česká právní úprava organizátorství vhodná a funkční, 

a pokud není, pak jaké změny by bylo dobré v této oblasti přijmout.  

                                                 

1 Např. ŘÍHA, Jiří. Účastenství v trestním právu. V Praze: Univerzita Karlova, 2006. Práce posluchačů Právnické 

fakulty UK. S. 113 (dále jen „ŘÍHA - Účastenství v trestním právu“). 



2 

 

Bez těchto integrálních součástí by se pojednání o organizátorství nemohlo obejít. Pro 

komplexnější porozumění tomuto institutu je však přínosné zařadit také empirickou studii 

organizátorství, která umožní poznat skutečný výskyt této formy účastenství v České republice. 

Studie zpracovaná pro účely této práce představuje unikátní pohled na problematiku 

organizátorství, neboť data o účastenství není možné zjistit z oficiálních statistik kriminality. Úzké 

zaměření této práce umožnilo získat a zpracovat poměrně rozsáhlý datový vzorek o osobách 

trestně stíhaných v postavení organizátora a odsouzených organizátorech. Tato práce má tedy 

přinést zajímavé informace o četnosti případů organizátorství na našem území, o skladbě trestných 

činů páchaných ve formě organizátorství a také o tom, jaké tresty jsou za organizátorství ukládány.  

V každé odborné práci bývá přínosem zařadit téma do mezinárodního kontextu a srovnat 

tuzemskou úpravu s jinou, zahraniční právní úpravou. Pro tyto účely jsem zvolila belgický systém 

účastenství, neboť jsem rok pobývala na univerzitě v Lovani, a měla tak přístup do tamní 

knihovny. Zároveň jde o právní systém kontinentálního typu, který vykazuje mnohé podobnosti 

s českou právní úpravou, a jde proto o systémy relativně dobře srovnatelné. Vzhledem k tomu, že 

organizátorství jako forma účastenství je zcela specifická pro Českou republiku, v rámci 

komparace je nezbytné popsat a srovnat systémy účastenství obou zemí obecně a zhodnotit, jakým 

způsobem by český organizátor byl pojímán v rámci belgického právního řádu. 

1.2. Metodologie a zpracování 

Zpracování tématu organizátorství s sebou přináší četné výzvy. První z nich je fakt, že tomuto 

tématu nebyla dosud věnována žádná monografie a také problematice účastenství se česká právní 

nauka věnuje spíše vzácně. Tyto často vynikající, byť nemnohé publikace o účastenství obsahují 

různě rozsáhlé části věnované organizátorství, které zejména představovaly cenný podklad pro 

tuto práci.  

Zahraniční právní úpravy naopak neznají účastenství ve formě organizátorství, a proto jich bylo 

možné využívat pouze jako podklad k obecnějším otázkám účastenství. Jejich užití však 

zprostředkovalo zajímavý pohled cizích právních vědců na otázky účastenství. 

K vyhledávání zdrojů jsem využívala tyto databáze: http://limo.libis.be/primo-

explore/search?vid=KULeuven_UX&fromLogin=true&sortby=rank&lang=en_US (databáze 

knihovny KU Leuven), http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=68ae8daf-d5fe-

49a7-a829-48ec62a76af7%40sessionmgr4009, 

https://ckis.cuni.cz/F/IPFJXHA2X8ADU8PQRH6A8H5YTB4TJ8PG5V2EAG41PLJ6UJVBGP-

37377?func=find-a-0&amp=&local_base=cks&pds_handle=GUEST, https://www.beck-

http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=KULeuven_UX&fromLogin=true&sortby=rank&lang=en_US
http://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=KULeuven_UX&fromLogin=true&sortby=rank&lang=en_US
http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=68ae8daf-d5fe-49a7-a829-48ec62a76af7%40sessionmgr4009
http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=68ae8daf-d5fe-49a7-a829-48ec62a76af7%40sessionmgr4009
https://ckis.cuni.cz/F/IPFJXHA2X8ADU8PQRH6A8H5YTB4TJ8PG5V2EAG41PLJ6UJVBGP-37377?func=find-a-0&amp=&local_base=cks&pds_handle=GUEST
https://ckis.cuni.cz/F/IPFJXHA2X8ADU8PQRH6A8H5YTB4TJ8PG5V2EAG41PLJ6UJVBGP-37377?func=find-a-0&amp=&local_base=cks&pds_handle=GUEST
https://www.beck-online.cz/
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online.cz/, https://scholar.google.cz/ a databáze právních informačních systémů CODEXIS a 

ASPI. Mezi vyhledávaná česká hesla patřila zejména: organizátor, organizátorství, účastenství, 

akcesorita. Z anglických hesel potom: complicity, participation, principal. Z francouzských hesel 

to byla především tato: participation, accomlice, complice. 

Významným zdrojem této práce byla také judikatura českých soudů k otázkám účastenství a 

organizátorství, kterou jsem vyhledávala prostřednictvím právních systémů CODEXIS, beck-

online.cz a ASPI. 

Protože jsem chtěla práci obohatit o empirickou studii organizátorství, musela jsem se vypořádat 

s tím, že data o účastenství nejsou v oficiálních statistikách kriminality dostupná. Myslela jsem si, 

že je bude možné snadno získat u Ministerstva spravedlnosti, což se však ukázalo jako mylná 

domněnka. Ministerstvo spravedlnosti totiž disponovalo jen informacemi o osobách trestně 

stíhaných v postavení organizátora, které se sbírají na úrovni státních zastupitelství, ale o osobách 

odsouzených v postavení organizátora nebylo možné u Ministerstva spravedlnosti nic zjistit. 

Abych získala data o odsouzených organizátorech, musela jsem žádat o informace u každého 

státního zastupitelství, které dle Ministerstva spravedlnosti řešilo případy organizátorství. O 

způsobu zpracování dat pojednává podrobněji 5. kapitola této práce. 

Také kvůli výše uvedeným obtížím bylo zpracování předloženého tématu velmi časově náročné. 

Doufám však, že bude zajímavým příspěvkem do diskuze o organizátorství v českém právním 

řádu. 

  

https://www.beck-online.cz/
https://scholar.google.cz/
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2. Pojem účastenství a jeho teoretické základy 

Pojem organizátora trestného činu úzce souvisí s pojmem trestné součinnosti a účastenství, neboť 

je vymezen v jejich rámci. Úvodní část této práce bude proto věnována obecné charakteristice 

těchto pojmů a teoretickým základům účastenství. 

2.1. Trestná součinnost a účastenství v českém právu 

Přestože většina trestných činů je spáchána jedinou osobou,2 trestní právo musí umět postihovat 

také případy, kdy na provedení trestného činu spolupracuje více osob.  

Trestnou součinností rozumíme v české právní nauce situaci, kdy se na trestném činu podílí více 

spolupachatelů nebo kromě pachatele/spolupachatelů i další osoby.3  V souvislosti s trestnou 

součinností bývá uváděno, že účast dvou a více osob na páchání trestného činu jej zpravidla činí 

závažnějším, neboť může výrazně usnadnit jeho spáchání a zvýšit jeho nebezpečnost zejména 

násobením sil a schopností podílejících se osob.4 Spolupráce více osob se navíc často pojí s 

nejzávažnějšími druhy kriminality.5 6 

Na druhou stranu mnohost osob podílejících se na trestné činnosti může také ulehčit jejich 

odhalení. Chyby v koordinaci pachatelů či účastníků nebo jen ochota alespoň jednoho z nich 

spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení mohou znemožnit dokonání trestného činu nebo 

zvýšit šance na dopadení a odsouzení osob podílejících se na jeho spáchání. Ke spolupráci s orgány 

činnými v trestním řízení se ostatně snaží motivovat také TŘ, když v § 178a odst. 2 umožňuje, aby 

státní zástupce v určitých případech v obžalobě navrhl upuštění od potrestání osoby označené jako 

spolupracující obviněný. Označení obviněného za spolupracujícího obviněného je rovněž 

důvodem uložení trestu odnětí svobody pod dolní hranicí trestní sazby (§ 58 odst. 4 TZ). I v 

případech, kdy konkrétní pachatel či účastník není označen jako spolupracující obviněný, 

kooperativní přístup k orgánům činným v trestním řízení je pro něj výhodný. Soud k tomu totiž 

přihlédne jako k polehčující okolnosti podle § 41 písm. k), l) či m) TZ. Trestná součinnost proto 

                                                 

2 GAIU, Lucian. The Sanctioning Treatment of Criminal Participation by Inactivity. EIRP Proceedings. 2013, 8(1), 

80-85. ISSN 2067-9211. 
3 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vyd. Praha: Leges, 2017. S. 299. ISBN 

978-80-7502-236-3 (dále jen „JELÍNEK - TPH“). 
4 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA a kol. Trestní právo hmotné. 8., přeprac. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. S. 255. ISBN 978-80-7552-358-7 (dále jen „ŠÁMAL - TPH“). 
5 JELÍNEK - TPH, s. 299. 
6 GAIU, Lucian. The Sanctioning Treatment of Criminal Participation by Inactivity. EIRP Proceedings. 2013, 8(1), 

80-85. ISSN 2067-9211. 
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pro spolupodílející se pachatele může představovat zvýšené riziko dopadení, pokud se byť i jen 

jedna ze zúčastněných osob rozhodne s orgány činnými v trestním řízení spolupracovat. 

Účastenství je jedním z právních institutů, kterým český právní řád reaguje na faktický výskyt 

spolupráce více osob na páchání trestného činu. Spolu se spolupachatelstvím a některými formami 

přípravy (§ 20 odst. 1 TZ) je účastenství tzv. obecnou formou trestné součinnosti, protože podle 

ustanovení § 111 TZ je třeba trestným činem rozumět také organizátorství, návod a pomoc. Před 

obecnými formami trestné součinnosti mají zpravidla přednost zvláštní formy trestné součinnosti 

obsažené ve zvláštní části trestního zákoníku (např. § 175 odst. 2 písm. b) TZ má přednost před § 

23 k § 175 odst. 1 TZ).7 8 V některých případech se však tento vztah subsidiarity převrací (např. 

obecný návod podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ má přednost před přečinem podněcování k trestnému 

činu podle § 364 TZ), což je zejména důsledkem zákonné konstrukce určitých skutkových podstat 

zvláštní části trestního zákoníku (např. právě § 364 nebo § 214 TZ).9 

Účastenství lze definovat jako úmyslnou formu účasti na trestném činu, směřující proti témuž 

určitému chráněnému zájmu a sledující jí stejný následek.10 Účastník svým jednáním přímo 

nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu, nýbrž pouze přispívá k tomu, aby došlo k jejímu 

naplnění hlavním pachatelem či spolupachatelem.11 

Pojem účastenství se někdy rozděluje na účastenství v užším a širším smyslu,12 kdy účastenstvím 

v širším smyslu rozumíme kromě organizátorství, návodu a pomoci, též spolupachatelství. Už 

začátkem dvacátého století však bylo namítáno, že spolupachatelství nelze považovat za 

účastenství, neboť v tom případě by musel být účastníkem i sám pachatel.13 Říha upozorňuje, že 

rozdíl mezi účastníkem a pachatelem je v českém právním řádu především v tom, že pachatel svým 

jednáním naplňuje skutkovou podstatu a účastník nikoli, trestní odpovědnost účastníka závisí na 

trestní odpovědnosti hlavního pachatele a jeho trestání dosah skutkové podstaty rozšiřuje.14 Podle 

Solnaře lze však i ustanovení o spolupachatelství považovat za rozšiřující dosah skutkové 

                                                 

7 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právnické 

učebnice. S. 347. ISBN 978-80-7179-082-2 (dále jen „KRATOCHVÍL - TPH“). 
8 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Tomáš GŘIVNA, et al. Trestní právo hmotné. 2, Zvláštní část. 6., přeprac. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. S. 311. ISBN 978-80-7357-509-0. 
9 KRATOCHVÍL - TPH, s. 347 - 348. 
10 JELÍNEK - TPH, s. 299. 
11 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1. 8. 2011. Olomouc: ANAG, 2011. Právo. ISBN 978-80-

7263-677-8. 
12 FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ et al. Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními 

předpisy a judikaturou. Díl 1, Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-802-4. 
13 PRUŠÁK, Josef. Studie o účastenství. Praha: Sborník věd právních a státních, 1908. S. 41 (dále jen „PRUŠÁK – 

Studie o účastenství) 
14 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 104. 
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podstaty, neboť spolupachatelé odpovídají za celý následek společného jednání.15 Na rozdíl od 

spolupachatele však účastník skutkovou podstatu sám svým jednáním žádným způsobem 

nenaplňuje. Mezi jednáním účastníka a pachatele ovšem existuje příčinná souvislost. Účastník 

působí na přímého pachatele, který teprve naplňuje konkrétní skutkovou podstatu uvedenou ve 

zvláštní části trestního zákoníku.  

Česká právní nauka už zná společný nadřazený pojem pro organizátorství, návod, pomoc i 

spolupachatelství, a tím je právě pojem trestné součinnosti. Rozlišovat účastenství na účastenství 

v užším a širším smyslu se proto nejeví jako příliš přínosné. Lze tedy souhlasit s Říhou, když tvrdí, 

že spolupachatelství by bylo lépe řadit jen pod pojem trestné součinnosti a nikoli pod pojem 

účastenství.16 Tomuto přístupu navíc odpovídá i struktura trestního zákoníku. Díl 4 hlavy II. části 

I. trestního zákoníku nese název Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu, čímž od sebe 

tyto tři pojmy odlišuje. Podle ustanovení § 24 TZ a contrario spolupachatelství nelze podřadit pod 

zákonný pojem účastenství. De lege lata pojem účastenství tedy není pojmem nadřazeným pro 

spolupachatelství a organizátorství, návod a pomoc. V této práci tedy bude za účastenství 

považováno jen účastenství ve smyslu § 24 TZ. 

 Z ustanovení § 24 odst. 1 TZ vyplývá, že účastenství musí být vždy, na rozdíl od některých 

zvláštních nedbalostních forem trestné součinnosti, úmyslnou účastí na konkrétním trestném 

činu. Směřuje proti témuž chráněnému zájmu jako trestný čin hlavního pachatele a mezi 

trestným činem pachatele a jednáním účastníka musí existovat příčinná souvislost.17 Příčinná 

souvislost však nemusí ve všech případech účastenství znamenat, že by bez přispění účastníka 

k trestnému činu nedošlo vůbec. V některých případech existuje příčinná vazba účastníků na 

trestný čin pouze v tom smyslu, že by k trestnému činu nedošlo stejným způsobem, například v 

případě pomoci ve variantě usnadnění podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ nebo za určitých okolností 

také v případě organizátorství, o jehož příčinné vazbě na trestný čin bude podrobněji pojednáno 

v části 3.2. Trestní odpovědnost účastníka je závislá na trestní odpovědnosti hlavního pachatele, 

hovoříme o tzv. akcesoritě účastenství, o které bude pojednáno v rámci čtvrté kapitoly této práce.  

                                                 

15SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959. S. 19. 
16 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 107. 
17 CHMELÍK, Jan et al. Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské právnické učebnice. 

S. 177. ISBN 978-80-7201-785-0 
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Účastníkem nemůže být osoba, k jejíž ochraně je příslušné ustanovení trestního zákoníku určeno 

(např. sebevrah nebude účastníkem na trestném činu účasti na sebevraždě dle § 144 TZ).18 Trestní 

odpovědnost účastníka se řídí ustanoveními o pachateli, pokud není stanoveno něco jiného (24 

odst. 2 TZ). 

Ustanovení § 24 odst. 1 TZ vyjmenovává tři typy účastenství řazené sestupně podle závažnosti, 

a sice: organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ), návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ) a pomoc (§ 24 

odst. 1 písm. c) TZ). Pro vztahy mezi jednotlivými formami účastenství platí, že závažnější forma 

konzumuje formu méně závažnou a jen ta se také uvede do výroku rozsudku o vině.19 20 Tedy 

osoba, která bude materiálně zároveň organizátorem, návodcem i pomocníkem, bude odsouzena 

pouze jako organizátor. Význam účasti organizátora, který kromě § 24 odst. 1 písm. a) TZ naplnil 

rovněž skutkovou podstatu § 24 odst. 1 písm. b) i c) TZ však bude zpravidla vyšší než organizátora, 

který naplnil jen § 24 odst. 1 písm. a),  k čemuž musí soud přihlédnout při ukládání trestu (§ 39 

odst. 6 písm. b) TZ).  

Účastenství je subsidiární k pachatelství a spolupachatelství, které jsou považovány za 

nejzávažnější z forem páchání trestného činu. To však neplatí beze zbytku o vztahu organizátora 

a spolupachatele. Pokud organizátor figuruje také jako spolupachatel, uplatní se obecná přitěžující 

okolnost podle § 42 písm. o) TZ, přestože formálně došlo ke konzumaci závažnějším typem trestné 

součinnosti, spolupachatelstvím.21 Už z tohoto je zřejmé, že zákonodárce považuje roli 

organizátora za mimořádně důležitou a závažnou.  

Jak již bylo zmíněno, účastenství je jednou z odpovědí českého práva na faktickou spolupráci osob 

při páchání trestného činu. Není však reakcí nutnou. Zákonodárce může zvolit, jakým způsobem, 

bude spolupráci/spolupůsobení několika osob na páchání trestného činu postihovat, tedy zda se 

bude postih faktické trestné součinnosti lišit od postihu jediného pachatele, případně za jakých 

podmínek. S tím v prvé řadě souvisí přístup zákonodárce k tomu, kdo je pachatelem, což je 

tématem následující podkapitoly.  

  

                                                 

18 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře. S. 281. ISBN 978-

80-7400-109-3. 
19 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 1997 sp. zn. 7 To 102/97. 
20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2006, sp. zn. 4 Tz 12/2006. 
21 KRATOCHVÍL - TPH, s. 350. 
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2.2. Pojem pachatele 

Bývá poněkud zjednodušeně poznamenáváno, že s vymezením účastenství je to podobné jako s 

vymezením dne a noci – stačí definovat den a to, co zbývá, je noc.22 Tato podkapitola se zaměří 

na možné přístupy k vymezení pachatele, které nutně určuje, zda a případně jaký prostor zůstane 

účastníkovi. 

Pachatel může být pojímán úžeji (restriktivně) nebo šířeji (extenzivně).23 Zákonodárce však pouze 

nevolí mezi dvěma protipóly, spíše vymezuje pachatele v rámci jakéhosi spektra, na jehož jedné 

straně stojí čistě restriktivní pojetí a na opačné straně se potom nachází extenzivní pojetí pachatele. 

Konkrétní definice pachatele tak může například tendovat spíše k restriktivnímu pojetí, ale 

zároveň být doplněno o prvky, které dosah pojmu pachatele rozšiřují.  

Čím úžeji je vymezen pachatel, tím šířeji by měla být pojímána odvozená trestní odpovědnost, o 

níž je pachatelství doplněno tak, aby se předcházelo mezerám v trestním právu, tedy nedůvodnému 

nepostihování osob podílejících se závažným způsobem na trestné činnosti. Naopak čím širší je 

pojetí pachatele, tím méně je třeba zavádět trestní odpovědnost za účastenství, neboť účastník už 

může být zahrnut v širokém vymezení pachatele. S restriktivním pojetím se proto často pojí 

dualistický systém (tj. systém účastenství) a naopak s extenzívním pojetím pachatele se spíše pojí 

monistický systém (tj. systém jediného pachatele).24  

Přistupujeme-li k pachateli čistě restriktivně, pak je pachatelem ten, kdo svým jednáním naplní 

znaky skutkové podstaty trestného činu, tedy jedině ten, jehož „jednání přesně odpovídá slovům 

zákona.“25 V tomto případě nebude pachatelem nikdo, kdo by se na trestném činu podílel jiným 

způsobem než jednáním přímo naplňujícím znaky skutkové podstaty tak, jak jsou stanoveny ve 

zvláštní části příslušného trestního zákoníku.  

Je zřejmé, že takto úzké pojetí nemůže pojmout celou škálu závažných jednání, která přispívají 

páchání trestných činů, aniž by jimi byla naplněna skutková podstata trestného činu. Restriktivní 

pojetí pachatele proto vyžaduje doplnění o nějaký typ odvozené trestní odpovědnosti. Takovým 

                                                 

22 DUBBER, Markus D., Tatjana HÖRNLE a James G. STEWART. Complicity. The Oxford Handbook of Criminal 

Law [online]. Oxford University Press, 2014 [cit. 2017-04-07]. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0024. 

ISBN 9780199673599. Dostupné z: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-

24 (dále jen „DUBBER - Complicity“). 
23 ŘÍHA, Účastenství v trestním právu, s. 208. 
24 Ibid, s. 208. 
25 Ibid. 209. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-24
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-24
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funkčním doplňkem může být například právě účastenství. Kromě účastenství si však lze 

představit i jiný institut, který by sloužil k postihu těch společensky škodlivých jednání, které úzké 

vymezení pachatele už nepojme. Zejména lze uvažovat o zvláštních trestných činech, např. obecně 

trestné usnadňování/napomáhání trestnému činu, jejichž skutková podstata by fakticky 

nahrazovala obecné účastenství.26 

Pokud je však restriktivní pojetí pachatele doplněno o obecné účastenství, pak se tak přímo 

rozšiřuje dosah skutkové podstaty trestného činu.27 Pojem pachatele sám o sobě neobsáhne jednání 

účastníka. Toto pojetí se zdá být poměrně funkční a odpovídá tomu, že se různé osoby podílejí na 

páchání trestného činu jinak závažným způsobem. Jeho praktická využitelnost však závisí na 

přesné formulaci skutkových podstat a precizní teorii odlišení účastníka od pachatele. 

Extenzivní, široké pojetí pachatele je na opačné straně spektra. Pachatelem je v tomto pojetí 

každý, kdo přispěl k páchání trestného činu.28 Není třeba, aby naplnil skutkovou podstatu přesně 

tak, jak je formulována ve zvláštní části příslušného trestního zákoníku. Široké pojetí pachatele 

umožňuje označit jako pachatele i toho, kdo se o spáchání trestného činu jen pokusil či jej pouze 

připravoval. Také je v rámci tohoto pojetí možné pod pojem pachatele subsumovat osoby, jejichž 

jednání ani nesměřuje k přímému naplnění skutkové podstaty vlastním jednáním (tedy např. české 

účastníky). Je zjevné, že takové pojetí pachatele s sebou přináší nutnost uplatnit velmi širokou 

teorii příčinné souvislosti. Základem extenzivního pojetí pachatele je teorie podmínky29 (tj. 

příčinou je tu vše, bez čeho by následek nenastal, respektive nenastal stejným způsobem).30  

Účastník v systému s extenzivním pojetím pachatele nenachází uplatnění, neboť jeho přispění je 

považováno za pachatelství. Široké pojetí pachatele tedy vede k systému jediného pachatele, tzv. 

monistickému, resp. jednotnému (unitárnímu) systému účastenství.31 Lze si však představit i 

trestní systém s extenzivním pojetím pachatele, které by zároveň zavádělo např. účastenství post 

                                                 

26 STEWART, JAMES G. The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes. Leiden Journal of International 

Law [online]. 2012, 25(1), 165-219 [cit. 2017-04-10]. DOI: 10.1017/S0922156511000653. ISBN 

10.1017/S0922156511000653. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0922156511000653 (dále 

jen „STEWART - The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes”). 
27 ŘÍHA, Jiří. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckova 

skripta. S. 69. ISBN 978-80-7400-263-2. 
28 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 210. 
29 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 210. 
30 JELÍNEK - TPH, s. 190. 
31 CASSESE, Antonio, Paola GAETA, L. BAIG, M. FAN, Christopher GOSNELL a A. WHITING. Cassese's 

international criminal law. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2013. S. 162. ISBN 978-0-19-969492-1 

(dále jen „CASSESE - Cassese's international criminal law“). 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0922156511000653
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factum, tj. účastenství po dokonání trestného činu. Účastníkem trestného činu tu byl ten, kdo 

pachatele po činu skrýval, převzal od něj výtěžek z trestného činu apod. 

Toto pojetí předčí svou jednoduchostí úzké pojetí pachatele, neboť zpravidla nemusí rozlišovat 

mezi pachatelem a účastníkem a nevytváří k tomuto účelu složité teorie. Na druhou stranu nemusí 

adekvátně odrážet mínění veřejnosti o tom, kdo je pachatelem trestného činu, když i osoby 

s relativně malým podílem na činu posuzuje jako pachatele.  

Český trestní zákoník definuje pachatele v ustanovení § 22 odst. 1, podle něhož je pachatelem 

trestního činu ten, „kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho 

pokusu či přípravy, je-li trestná.“ Druhý odstavec § 22 TZ rozšiřuje tuto definici o nepřímého 

pachatele. Ustanovení § 23 TZ stanovuje, že „byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným 

jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama 

(spolupachatelé)." České vymezení pachatele tedy inklinuje k restriktivnímu pojetí, byť ne v 

jeho ryzí podobě, neboť je rozšířeno o nepřímého pachatele, spolupachatele, pokus a přípravu. To 

však platí jen pro trestné činy úmyslné. 

Říha ještě za účinnosti starého trestního zákona (TZ 1961), upozorňoval, že náš právní řád vychází 

z restriktivního pojetí pachatele pouze u úmyslných trestných činů.32 TZ 1961 v § 9 odst. 1 

definoval pachatele jako toho, kdo „trestný čin spáchá sám.“ Současná definice již přímo hovoří o 

naplnění skutkové podstaty, jako by se hlásila výhradně k restriktivnímu pojetí pachatele. 

Účastenství na nedbalostních trestných činech je však vyloučeno (§ 24 odst. 1 TZ a contrario). U 

nedbalostních trestných činů se navíc uplatňuje mnohem širší teorie příčinné souvislosti, kdy 

jakékoli zaviněné kauzální přispění může být považováno za pachatelství.  

České trestní právo proto vychází z restriktivního pojetí pachatele pro úmyslné trestné činy a 

z extenzívního pojetí pachatele pro nedbalostní trestné činy. Obě pojetí nemohou být zcela 

odloučená, naopak se vzájemně ovlivňují. Jejich vzájemné propojení je zejména vidět na případu 

nepřímého pachatelství, o které je rozšířen restriktivní pojem pachatele u úmyslných trestných 

činů. Toto rozšíření se do jisté míry zrcadlí v nemožnosti účastenství na nedbalostních trestných 

činech, které by se s nepřímým pachatelstvím jinak částečně překrývalo.  

                                                 

32 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 210. 



11 

 

Pojetí pachatele samo o sobě do značné míry předurčuje, zda v daném právním řádu zbývá prostor 

pro účastenství. V následujících podkapitolách bude nejprve pojednáno o systému, v němž se 

účastenství neuplatňuje, o unitárním systému, a poté o systému účastenství, dualistickém systému. 

2.3. Unitární systém 

Unitární systém (nebo také systém jediného pachatele, případně, monistický/jednotný systém) 

existuje ve třech různých variantách – čistý/silný, funkční33 a slabý unitární systém.34  

Čistý/silný unitární systém35 chápe každé přispění k trestnému činu, pokud je kryto zaviněním a 

splňuje ostatní předpoklady pro vznik trestní odpovědnosti, jako pachatelství.36 V této variantě se 

pachatelství nijak vnitřně nečlení – existuje jen jediný pojem pachatele trestného činu. Soudci však 

ad hoc hodnotí závažnost každého přispění v rámci ukládání sankce.37  

Tento systém se uplatňuje např. v Itálii.38 Obecná část (Libro primo) italského Codice penale nijak 

nedefinuje pachatele, ale v art. 40 stanoví, že nikdo nemůže odpovídat za trestný čin, pokud není 

následkem jeho jednání či opomenutí. Z toho a contrario vyplývá, že italský systém pachatele je 

postaven na široké teorii příčinné souvislosti. Zároveň žádným způsobem normativně nerozlišuje 

mezi různými způsoby podílení se na páchání trestného činu. Art. 110 Codice penale potom řeší 

situaci, kdy se na páchání trestného činu fakticky podílí více osob, pouze tak, že stanovuje, že 

všechny spolupodílející se osoby podléhají téže trestní sazbě stanovené ve zvláštní části Codice 

penale. Italský Codice penale je tedy jasným příkladem čistého unitárního systému. 

Čistý unitární systém zřetelně vychází z nejextrémnější podoby širokého pojetí pachatele a pojí se 

s ním všechny jeho výhody i nevýhody. Tento systém je velmi snadno použitelný, nevyžaduje 

žádné komplikované zkoumání postavení jednotlivých osob. Zároveň je však příliš plochý a 

neumožňuje dostatečně vyjádřit různorodost způsobů podílení se na trestném činu.  

Funkční unitární systém formuluje „různé typy kauzálního spojení pachatele s trestným 

činem.“39 Zachovává tedy sice jediné pachatelství, ale vnitřně jej člení. Toto pojetí mělo být 

odpovědí na kritiku ze strany zastánců dualistického systému, že čistý unitární systém nerespektuje 

                                                 

33 V Říhově práci se funkční monistický systém objevuje jako funkcionální: ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 

215. 
34 DUBBER - Complicity. 
35 V Říhově pojetí tzv. formální systém jednotného pachatele: ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 215. 
36 DUBBER – Complicity. 
37 Ibid. 
38 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 215. 
39 DUBBER - Complicity. 
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zásadu legality, protože dostatečně předem nevaruje potencionální zločince před možnou vysoce 

závažnou trestní odpovědností v postavení pachatele.40 Například osoba, která hlídá při loupeži, 

nemusí být schopna předvídat, že za své jednání může být v rámci čistého unitárního systému 

odsouzena jako pachatel loupeže. Kritika čistého unitárního systému tak míří na jeho 

nedostatečnou určitost, a tedy nepředvídatelnost, čímž se tento systém dostává do rozporu se 

zásadou nullum crimen sine lege certa. 

Funkční unitární systém představuje zlepšení oproti čistému unitárnímu systému, neboť již lépe 

odráží variabilitu způsobů podílení se na trestném činu. Zároveň, pokud jsou různá kauzální 

přispění formulována dostatečně jasně, zlepšuje předvídatelnost trestního práva. Na druhou stranu 

s různými formami přispění nespojuje žádné důsledky – všechny osoby označuje jako pachatele, 

všichni podléhají stejné trestní sazbě.  

Posledním typem je tzv. slabý unitární systém, který sice normativně rozlišuje mezi účastenstvím 

a pachatelstvím, ale postihuje je stejnou zákonnou trestní sazbou.41 Mnozí popírají, že tento systém 

je vůbec monistickým systémem. Jiní naopak upřednostňují odlišení monistických a dualistických 

systémů právě podle toho, zda účastníci a pachatelé podléhají stejné trestní sazbě.42 Domnívají se 

totiž, že institut účastenství je podstatný zejména proto, že umožňuje postihovat pachatele a 

účastníky odlišnou trestní sazbou. Podle tohoto dělení by systémy common law, jakož i např. 

francouzský a český systém, byly řazeny mezi unitární systémy účastenství.43 44 

Jsem toho názoru, že by bylo vhodnější slabý unitární systém považovat za dualistický systém, 

neboť je v něm striktně rozlišováno mezi pachatelem a účastníkem a nejde tedy o systém jediného 

pachatele. Institut účastenství není podstatný jen tehdy, pokud je účastník postihován nižšími 

trestními sazbami než pachatel. Jeho primární význam je už v samotném označení, které odráží 

skutečný podíl konkrétní osoby na činu. Zároveň je možné s účastenstvím spojovat i jiná 

specifická pravidla (např. zvláštní možnosti zániku trestní odpovědnosti - § 24 odst. 3 TZ), aniž 

by byly snižovány trestní sazby.  

Výhodou prvních dvou variant unitárního systému je jejich bezmezerovitost a jednoduchá 

aplikovatelnost. Spolehlivě pokrývají veškerou účast na trestném činu a nevznikají větší 

                                                 

40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 VEST, H. Problems of Participation -- Unitarian, Differentiated Approach, or Something Else? Journal of 

International Criminal Justice [online]. 2014, 12(2), 295-309 [cit. 2017-04-10]. DOI: 10.1093/jicj/mqu021. ISSN 

1478-1387. Dostupné z: https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqu021 . 
43Ibid. 
44 DUBBER - Complicity. 

https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqu021
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nesrovnalosti co do posouzení typu účasti, neboť všichni jsou bez rozdílu pachatelé. Ve druhé 

variantě sice je třeba posoudit, jaký typ kauzálního přispění se uplatní v konkrétním případě – jde 

však pouze o upřesnění pachatelství. Nesprávné posouzení kauzálního přispění by tedy nemělo 

být nepřípustnou analogií v neprospěch pachatele. Při nesprávném posouzení účastenství a 

pachatelství v rámci dualistického systému by tomu bylo naopak, neboť v rámci dualismu je 

pachatelství a účastenství odlišným typem trestní odpovědnosti. Tomu odpovídá i výklad 

Ústavního soudu, podle kterého je chybné odsouzení účastníka jako pachatele považováno za 

nepřípustnou analogii v neprospěch pachatele.45 Rozhodnutí stižená takovou vadou by proto 

musela být Ústavním soudem zrušena pro rozpor s čl. 39 LZPS. 

Unitární systém, alespoň ve svých prvních dvou variantách, reflektuje názor, že není třeba se 

zabývat složitým odlišením pachatele a účastníka, když je všechny lze zahrnout do jediného pojmu 

pachatelství. Jak už bylo uvedeno výše, domnívám se, že významnou součástí trestu je i adekvátní 

označení odsouzené osoby (tzv. fair labelling, princip spravedlivého označování).46 Fair labelling 

je princip, který v trestním právu znamená, že by označení trestného činu a pachatele mělo 

odpovídat míře jeho provinění.47 První dvě varianty unitárního systému podle mého názoru 

dostatečně neodpovídají tomuto principu, když ku příkladu osoba, která hlídá místo vraždy, je 

odsouzena jako pachatel vraždy, byť by byla označena např. jako asistující vrah (v rámci 

funkčního unitárního systému). Taková osoba ponese hrubě neadekvátní stigma vraha.  

2.4. Diferencovaný systém 

Systém diferencovaný (někdy též systém účastenství nebo dualistický systém) normativně 

rozlišuje mezi pachatelem a účastníkem.48 Tento systém vychází z užšího pojetí pachatele.  

Pachatel v diferencovaném systému by měl být ústřední, dominantní postavou trestného činu.49 

Proto také bývá označován jako hlavní pachatel (nebo „the principal“ v angličtině, „l‘auteur 

principal“ ve francouzštině). 

                                                 

45 Nález Ústavního soudu (II. Senátu) ze dne 19. prosince 2000, sp. zn. II. ÚS 178/2000. 
46 STEWART - The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes. 
47 CHALMERS, James a Fiona LEVERICK. Fair Labelling in Criminal Law. Modern Law Review [online]. 2008, 

71(2), 217-246 [cit. 2017-04-10]. DOI: 10.1111/j.1468-2230.2008.00689.x. ISSN 0026-7961. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-2230.2008.00689.x. 
48 CASSESE - Cassese's international criminal law, s. 162. 
49 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 212. 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-2230.2008.00689.x
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Od pachatele je odlišována osoba účastníka. Ten by měl být naopak postavou méně významnou, 

až okrajovou a vždy na hlavním pachateli závislou.50 Proto se též někdy trestní odpovědnost 

účastníka označuje jako sekundární a odpovědnost hlavního pachatele jako primární.51  

Běžně se uvádí, že jednání účastníka je méně závažné, a proto je účastenství subsidiární vůči 

pachatelství.52 Z toho důvodu některé státy přistupují k zákonnému snižování trestních sazeb 

účastenství (např. v Německu či Rusku).53 Jak však upozorňuje také Vest, východisko menší 

závažnosti účastenství v některých případech selhává – většina států proto používá pro účastníky 

i hlavní pachatele stejnou trestní sazbu.54 Případy, kdy hierarchie závažnosti mezi účastenstvím a 

pachatelstvím selže, by však měly být pouhými výjimkami. Při vyměřování konkrétní sankce se 

proto soudy mají řídit tzv. vyrovnávací teorií („equation theory“), kdy přihlížejí nejen k modalitě 

účastenství (např. jestli jde o návodce či pomocníka), ale také ke konkrétní podobě jeho přispění.55 

Tuto myšlenku odráží § 39 odst. 6 písm. b) TZ, když stanovuje, že při stanovení druhu trestu a 

jeho výměry soud přihlédne také k významu a povaze účasti organizátora, návodce či pomocníka. 

Diferencovaný systém bez snižování trestních sazeb účastenství se zdá být příhodnější, neboť 

vhodně reaguje na skutečnost, že i precizně vypracovaná hierarchie mezi modalitami páchání 

trestného činu může ve výjimečných případech selhat. Nechává proto prostor soudům, aby 

individualizovaly trest tak, jak je případné v dané situaci, v rámci trestní sazby dopadající na 

pachatele i účastníka. Důležité ovšem je, že v případě, že by soud uložil účastníkovi přísnější trest 

než hlavnímu pachateli, měl by svoje rozhodnutí řádně zdůvodnit i vzhledem k této skutečnosti. 

V českém právním řádu nebylo přistoupeno k zavedení různých trestních sazeb podle formy 

účastenství, což důvodová zpráva k trestnímu zákoníku vysvětluje tím, že český právní řád zná 

účastenství ve formě organizátorství, které může být i závažnější než samotné pachatelství.56 

Pokud by však organizátor byl pravidelně shledáván stejně nebezpečným, případně 

nebezpečnějším než hlavní pachatel, pak je spíše otázkou, zda by organizátor neměl být pojímán 

jiným způsobem než v rámci účastenství, neboť účastenství má být postaveno na zásadě 

                                                 

50 Ibid, s. 212. 
51 VEST, H. Problems of Participation -- Unitarian, Differentiated Approach, or Something Else? Journal of 

International Criminal Justice [online]. 2014, 12(2), 295-309 [cit. 2017-04-10]. DOI: 10.1093/jicj/mqu021. ISSN 

1478-1387. Dostupné z: https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqu021. 
52 např. KRATOCHVÍL - TPH, s. 350. 
53 CASSESE - Cassese's international criminal law, s. 162. 
54 VEST, H. Problems of Participation -- Unitarian, Differentiated Approach, or Something Else? Journal of 

International Criminal Justice [online]. 2014, 12(2), 295-309 [cit. 2017-04-10]. DOI: 10.1093/jicj/mqu021. ISSN 

1478-1387. Dostupné z: https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqu021. 
55 Ibid. 
56 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb. 

https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqu021
https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqu021
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subsidiarity, kdy forma závažnější konzumuje formu méně závažnou. Pokud tato hierarchie 

pravidelně selhává, není to pouze problémem ukládání trestu. Systematické selhání hierarchie 

mezi formami účastenství a pachatelství přímo popírá smysl dualistického systému a je problémem 

adekvátního, resp. neadekvátního označování pachatele/účastníka. Ač může ve výjimečných 

případech nastat situace, kdy jinak fungující hierarchie mezi pachateli a účastníky selže, nikdy by 

se to nemělo stát pravidlem. Zhodnocením, zda právě organizátor neporušuje tento princip už ze 

své povahy, se budou zabývat následující kapitoly této práce. 

Velmi podstatnou otázkou, které se v dualistickém systému nelze vyhnout, je otázka odlišení 

pachatele od účastníka a otázka míry závislosti trestní odpovědnosti účastníka na činu hlavního 

pachatele. 

Podle výkladu Ústavního soudu je nesprávné označení účastníka jako pachatele nedovolenou 

analogií a porušením zásady legality (viz výše).57 Odlišení účastníka od hlavního pachatele však 

může v praxi přinášet značné obtíže. Nemalé problémy mohou vyvstávat v praxi i v případě, že 

daný právní řád disponuje dobrou teorií odlišení účastenství od pachatelství, neboť v realitě se 

vždy mohou vyskytnout některé hraniční případy. Ještě větší obtíže nastávají, pokud právnímu 

řádu chybí kvalitní teorie jasně specifikující rozdíly mezi pachatelem a účastníky, jakož i mezi 

jednotlivými typy účastenství navzájem. První velkou výzvou pro zákonodárce v diferencovaném 

systému je proto vhodná volba teorie odlišující pachatele od účastníků. Fakt, že jde o volbu 

skutečně klíčovou, velmi pěkně ilustruje známé tzv. Hitlerovo dilema odkazující na to, že některé 

(zejména objektivní) teorie odlišení účastníka od pachatele by vedly k odsouzení nacistického 

vůdce za pouhé účastenství na holokaustu, což by se zjevně příčilo principům spravedlnosti.58 Toto 

dilema upozorňuje na skutečnost, že některé teorie nejsou s to adekvátně rozlišit osoby klíčové od 

osob vedlejších, což by však v diferencovaném systému mělo být jejich primárním úkolem. 

Teorie odlišující pachatele a účastníky v diferencovaných systémech lze rozdělit na teorie 

objektivní, teorie subjektivní a teorii panství nad činem.59  

Objektivní teorie, jak už jejich název napovídá, kladou důraz na objektivní stránku trestného činu, 

která je nejdůležitějším odlišujícím kritériem. První z této skupiny je teorie formálně-objektivní, 

                                                 

57 Nález Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 19. prosince 2000 sp. zn. II. ÚS 178/2000. 
58 STEWART - The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes. 
59 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 219 an. 
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podle níž je pachatelem kdokoli, kdo osobně svým jednáním, ať již zcela nebo v části, naplní 

skutkovou podstatu trestného činu.60  

Tuto teorii lze považovat za příliš úzkou, neboť i klíčové osoby pojímá jako pouhé účastníky - 

např. nepřímého pachatele, případně řídící členy organizovaných zločineckých uskupení, kteří 

osobně nenaplňují znaky skutkové podstaty činů, na nichž se podílejí.  

U některých trestných činů navíc tato teorie zcela selhává.61 Materiální trestné činy (výsledečné), 

pokud jsou definovány pouze svým účinkem, aniž by zákon blíže specifikoval způsob, kterým je 

třeba jej vyvolat, by čistě podle této teorie nemohly být spáchány ve formě účastenství. Jakékoli 

přispění k materializaci účinku by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu a stalo se objektivní 

stránkou pachatelství. Je tedy podle formálně-objektivní teorie jednoznačně vyloučeno účastenství 

na trestných činech charakterizovaných pouze svým účinkem? Nemusí tomu tak nutně být. Tato 

teorie totiž pozitivně definuje pouze pachatele a účastníka určuje negativně. Pokud by však 

zákonodárce sice vyšel z této teorie při pozitivním vymezení pachatele a zároveň ji doplnil o 

pozitivní vymezení účastenských jednání, vlastně by tím a contrario vyloučil posouzení 

účastenských jednání jako naplnění skutkové podstaty. Tento model zvolil český zákonodárce. 

Základem určování pachatele je § 22 odst. 1 TZ, podle kterého je pachatelem ten, kdo „naplnil 

znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“ Zároveň však 

zákonodárce doplnil tuto definici o pozitivní vymezení účastníků v § 24 odst. 1 TZ. 

Další z objektivních teorií je teorie materiálně-objektivní, která měla překlenout nedostatky 

formálně-objektivní teorie. Kritériem odlišení pachatele od účastníka podle ní tkví v povaze 

přispění konkrétní osoby k trestnému činu.62  

Přesně charakterizovat, jaké přispění k trestnému činu je účastenstvím a jaké je již pachatelstvím, 

je však problematické. Jednou z možností, kterou např. uplatňuje i belgické právo (viz kapitola 6. 

                                                 

60 JAIN, Neha. Perpetrators and accessories in international criminal law: individual modes of responsibility for 

collective crimes. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. S. 118. ISBN 978-184-9464-550. 
61 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 221. 
62 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 221. 
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této práce),63 je teorie nezbytnosti („Necessity theory“). Podle té je jednáním pachatele takové 

jednání, bez kterého by trestný čin nemohl být dokonán.64  

Kritérium nezbytnosti sice umožní postihovat některé klíčové osoby, které jsou podle formálně-

objektivní teorie účastníky, jako pachatele, přesto však není bezvadné. V prvé řadě nejen jednání, 

která jsou nezbytná k dokonání trestného činu, lze hodnotit jako dominantní. Za klíčové lze 

považovat zejména také osoby, jejichž účast na činu výrazně zvýší jeho nebezpečnost např. tím, 

že předvídají možné komplikace v průběhu páchání činu, připravují plán, koordinují zúčastněné 

osoby apod. I bez jejich činnosti by mohli pachatelé uspět, tím ovšem činnost těchto osob neztrácí 

na významu. Ve druhé řadě může být kritérium nezbytnosti velmi těžko aplikovatelné. Realita je 

velmi komplikovaná, a tak určit, co je v řetězci událostní nutnou příčinou spáchání trestného činu 

a co je pouhým vítaným příspěvkem, může být velmi nesnadné. Z toho důvodu si belgická právní 

teorie vypomáhá tzv. kritériem blízkosti („proximity approach“), podle kterého čím blíže v čase 

a prostoru je příspěvek k páchání trestného činu, tím spíše jde o příspěvek nutný.65 Jakkoli má jít 

o podpůrné kritérium, jeho samotný základ je značně diskutabilní. Blízkost trestnému činu nemusí 

mít žádnou vypovídající hodnotu o tom, jaký vliv mělo konkrétní jednání z pohledu příčinné 

souvislosti.  

Ani teorii materiálně-objektivní proto nelze považovat za příliš zdařilou teorii odlišující pachatele 

od účastníků.   

Teorie subjektivní stojí v protikladu proti teoriím objektivním, když hlavní rozdíl mezi 

pachatelem a účastníkem spatřují ve vůli a psychickém vztahu k trestnému činu.66  

Prvním představitelem subjektivních teorií je teorie úmyslu („Dolus theory“). Podle této teorie je 

pachatelem ten, jehož vůle je samostatná, tedy ten, kdo nepodléhá vůli nikoho jiného.67 Účastník 

je naproti tomu ten, jenž podřizuje svou vůli někomu jinému.68  Druhým zástupcem subjektivních 

                                                 

63 VERBRUGGEN, Frank. The General Part of Criminal Law and Organised Crime: Potential and Limitations. In: 

VERBRUGGEN, Frank, FIJNAUT, Cyrille a Dirk VAN DAELE. De uitdaging van de georganiseerde misdaad in 

België: het antwoord van de overheid. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1998, s. 43-95. ISBN 9061869315. 

 (dále jen „VERBRUGGEN - De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België: het antwoord van de overheid“). 
64 JAIN, Neha. Perpetrators and accessories in international criminal law: individual modes of responsibility for 

collective crimes. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. S. 118. ISBN 978-184-9464-550. 
65 VERBRUGGEN - De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België: het antwoord van de overheid. 
66 JAIN, Neha. Perpetrators and accessories in international criminal law: individual modes of responsibility for 

collective crimes. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. S. 118. ISBN 978-184-9464-550. 
67 Ibid, s. 118. 
68 Ibid, s. 118. 
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teorií je teorie zájmová, podle níž je hlavním rozlišovacím kritériem mezi pachatelem a 

účastníkem to, čí osobní zájem trestný čin podporuje, tedy kdo má z trestného činu prospěch.69  

Subjektivním teoriím bývá vytýkáno, že jsou nejasné a rozhodování na jejich základě může působit 

arbitrárně, protože posouzení formy účasti na činu závisí jen na vůli, vnitřním psychickém stavu 

podílejících se osob.70 Ryze subjektivní teorie navíc zcela ignorují objektivní přispění jednotlivých 

osob. Jen v rámci subjektivizujících teorií je možné sestru matky nemanželského dítěte, která se 

nechala matkou přesvědčit k utopení dítěte, odsoudit jako pouhou pomocnici, protože trestný čin 

se odehrál zcela „v zájmu matky“ dítěte („Badewannenfal; Bath Tub Case“).71 Sestra matky v 

tomto případě naplnila všechny znaky skutkové podstaty zcela sama a její jednání bylo zaviněné, 

přesto ji zájmová teorie neurčí jako pachatele.  

Samotné určování, čí zájem byl trestným činem podporován, je velice problematické. Každá osoba 

podílející se na trestném činu ze své vůle na něm má nejspíše nějaký zájem – zájem získat peníze, 

zajistit si lepší budoucnost, pomstít se, udržet dobré rodinné vztahy apod. Určit, co je tedy ten 

distinktivní osobní zájem, který čin odlišuje pachatelství od účastenství v rámci zájmové teorie, 

může být takřka nemožné. 

Společným problémem objektivních i subjektivních teorií je jejich jednostrannost. Silná 

subjektivní stránka, kterou jako kritérium určuje teorie úmyslu, by se měla projevit ve vnějším 

světě, v objektivní stránce. Z objektivní stránky lze silnou subjektivní stránku rozpoznat. Celková 

nebezpečnost osoby podílející se na trestném činu vyplývá až ze vzájemné kombinace subjektivní 

a objektivní stránky. Přesvědčivý teoretický základ odlišení pachatele a účastníka může 

poskytnout teprve syntéza subjektivních a objektivních teorií. 

Teorie panství nad činem spojuje prvky objektivní i subjektivní. Byla systematizována 

významným německým právním teoretikem Clausem Roxinem a je v současnosti nejvíce 

zastávanou teorií.72 Její základní myšlenkou je to, že pachatelem je ten, kdo trestnému činu 

dominuje nebo jej kontroluje. Pod jednotným pojmem kontroly se pak skrývají tři typy dominance. 

Prvním druhem kontroly je tzv. panství nad jednáním, jímž se rozumí kontrola, kterou má přímý 

a jediný pachatel trestného činu.73 Dalším typem kontroly je panství nad vůlí pachatele, která 

                                                 

69 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 219. 
70  JAIN, Neha. Perpetrators and accessories in international criminal law: individual modes of responsibility for 

collective crimes. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. S. 119. ISBN 978-184-9464-550. 
71  Ibid, s. 118. 
72 JAIN, Neha. Perpetrators and accessories in international criminal law: individual modes of responsibility for 

collective crimes. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. S. 120. ISBN 978-184-9464-550. 
73  Ibid, s. 119. 
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existuje v případě nepřímého pachatelství ve smyslu § 22 odst. 2 TZ.74 Posledním typem kontroly 

je funkční panství nad činem, kterým disponuje ten, kdo má schopnost zosnovat spáchání činu 

nebo vykonat či překazit páchání trestného činu svým jednáním (např. v případě 

spolupachatelství).75 Objektivní příspěvek pachatele, který má funkční panství nad činem, může i 

předcházet samotnému páchání trestného činu. Postačí tedy příspěvek v rámci přípravných jednání 

– např. právě již zmiňované zosnování. 

Teorie panství nad činem je poměrně komplexní teorií, která se úspěšně vyrovnává s námitkami 

proti ryze subjektivním a ryze objektivním teoriím. Dokáže uspokojivě oddělit osoby ústřední od 

osob vedlejších, protože jako kritérium volí právě kontrolu nad činem, která pramení ze 

subjektivní stránky pachatele a výrazně se projevuje i v jeho objektivní stránce. 

Oddělení klíčových a vedlejších osob otevírá další problematickou kapitolu systému účastenství – 

závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele, tzv. 

akcesoritu účastenství, která je diskutována v rámci čtvrté kapitoly této práce. Zde proto postačí 

uvést, že míra akcesority by měla umožnit efektivní předcházení mezerovitosti trestního postihu, 

ke které by v rámci diferencovaného systému mohlo docházet. Zároveň je nutné se vyvarovat 

přílišnému rozvolnění akcesority účastenství, jehož důsledkem by mohlo být nevhodné přepínání 

trestní represe. 

Je tedy zřejmé, že dualistický/diferencovaný systém se musí vypořádat se mnoha nelehkými 

otázkami. Jejich neúplné nebo nesprávné řešení by vedlo k nefunkčnímu nebo zcela 

nespravedlivému systému. Přílišná složitost dualistického systému zdůvodňuje volání mnoha 

odborníků po zavedení unitárního systému.76 Zastánci monismu argumentují tím, že jediný pojem 

pachatele postačí, aby pojal všechny typy účasti na trestném činu, a není proto nutné vytvářet 

komplikované teorie odlišení.77  

I přes úskalí dualistického systému jej považuji za vhodnější než silný a funkční unitární přístup. 

Dualistický systém totiž umožňuje lépe vystihnout skutečnou roli osoby na trestném činu. Tento 

systém proto lépe odpovídá principu spravedlivého označování (fair labellingu). Jakkoli je složité 

teoreticky i prakticky odlišit osoby klíčové a vedlejší, právní doktrína již disponuje teorií, která by 

                                                 

74 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 223. 
75 JAIN, Neha. Perpetrators and accessories in international criminal law: individual modes of responsibility for 

collective crimes. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014. S. 119 an. ISBN 978-184-9464-550. 
76 STEWART -The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes. 
77 DUBBER - Complicity. 
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toho měla být s to docílit. Teorie panství nad činem by proto byla vhodným základem 

diferencovaného systému.  

S adekvátnějším označením role konkrétní osoby na trestném činu se pak mohou pojit určité 

důsledky podle vůle zákonodárce. Diferencovaný systém umožňuje zakotvit speciální pravidla 

trestání, trestní neodpovědnost za některé formy účastenství při naplnění určitých podmínek nebo 

například zvláštní pravidla zániku trestní odpovědnosti.78 Specifická pravidla mohou spravedlivěji 

odrážet to, že podle logiky diferencovaného systému má účastník být jen vedlejší postavou 

trestného činu, pročež si zaslouží méně striktní zacházení nežli pachatel. Zároveň mohou taková 

pravidla motivovat účastníky k upuštění od trestné činnosti, překažení dokonání trestného činu 

nebo alespoň efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (např. § 24 odst. 3 TZ). 

Český právní řád vychází právě z dualismu nebo ze slabého unitárního systému, protože trestní 

zákoník odlišuje pachatele a účastníka a zároveň nestanovuje zvláštní trestní sazby pro účastenství. 

To však platí jen pro úmyslné trestné činy, u nedbalostních trestných činů není účastenství 

připuštěno (§ 24 odst. 1 TZ a contrario).  

Teoretickým východiskem českého dualismu je dosud teorie formálně-objektivní, byť ne ve své 

ryzí podobě (např. ustanovení § 22 odst. 2 TZ o nepřímém pachateli představuje vybočení ze 

striktní podoby formálně-objektivní teorie). Jak bylo uvedeno výše, formálně-objektivní teorie 

může vést k absurdnímu označování klíčových osob jako účastníků. Pokud je však klíčová osoba 

posouzena jako účastník, pak je zcela popřena smysluplnost diferencovaného systému. 

Organizátor trestného činu bývá v české právní nauce nezřídka chápán jako osoba podílející se na 

páchání trestného činu dominantním způsobem.79 Pokud by tomu tak pravidelně bylo, jeho 

zařazení mezi účastníky by bylo popřením smyslu diferencovaného systému. Zhodnocením 

postavení organizátora se budou zabývat následující kapitoly této práce. 

2.5. Shrnutí 

Tato kapitola se zaměřila na teoretické základy účastenství. Při zkoumání účastenství je předně 

třeba vymezit, kdo je pachatelem. Teprve potom je možné analyzovat jednotlivé otázky účasti na 

páchání trestného činu. V prvé řadě proto bylo nutné proti sobě postavit restriktivní a extenzivní 

pojetí pachatele, která do jisté míry předurčují, zda konkrétní právní řád bude vycházet ze systému 

                                                 

78 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 214. 
79 Např. ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. S. 327. Velké komentáře. ISBN 
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účastenství nebo ze systému jednotného pachatele. Následně bylo možné popsat unitární a 

diferencovaný systém. 

V této kapitole jsem vyjádřila názor, že diferencovaný systém je v trestním právu vhodnější, 

protože umožňuje lépe vystihnout podíl jednotlivých osob na trestném činu, spravedlivěji je 

označit. Rovněž tento systém umožňuje zákonem stanovit specifický přístup k účastníkovi na 

trestném činu, který by měl být jen vedlejší postavou, a proto by s ním mělo být zacházeno mírněji. 

Zvláštní pravidla zániku trestní odpovědnosti účastníka mohou také působit preventivně (např. § 

24 odst. 3 TZ).  

Funkčnost dualistického systému však závisí na dobré teorii, která bude schopna správně oddělit 

klíčové osoby od osob vedlejších. Za takovou teorii považuji teorii panství nad činem, která 

přihlíží k objektivní i subjektivní stránce trestného činu, a překonává tak jednostrannost 

subjektivních i objektivních teorií. 

České trestní právo vychází z dualistického systému, avšak základem odlišení pachatelství od 

účastenství je formálně-objektivní teorie, která může vést k označení klíčových osob jako pouhých 

účastníků. Na následujících stránkách bude pojednáno o organizátorovi trestného činu, kterého 

česká právní nauka běžně označuje jako dominantní postavu trestného činu, avšak trestní zákoník 

jej považuje za pouhého účastníka. Bude rozebrána především subjektivní a objektivní stránka 

organizátorství a bude zhodnoceno, zda z nich lze dovodit organizátorův rozhodující vliv na 

trestný čin. 
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3. Skutková podstata organizátorství v českém právním řádu 

Ustanovení § 24 odst. 1 TZ vyjmenovává tři modality účastenství – organizátorství, návod a pomoc 

řazené sestupně podle závažnosti. Organizátorem je ten, kdo „úmyslně spáchání trestného činu 

zosnuje nebo řídí“ (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ). Pro organizátorství se uplatní tytéž předpoklady 

vzniku trestní odpovědnosti, které platí obecně pro účastenství uvedené v kapitole 2. (viz 2.1). 

Tedy organizátorství je úmyslnou formou účasti na konkrétním trestném činu, směřuje proti témuž 

chráněnému zájmu jako trestný čin hlavního pachatele a mezi jednáním pachatele a jednáním 

účastníka musí existovat příčinná souvislost. Organizátor je, stejně jako návodce či pomocník, 

podle zásad akcesority účastenství závislý na hlavním pachateli (viz kapitola 4). 

Od ostatních forem účastenství se však organizátorství odlišuje svou závažností. Zákonodárce 

uvádí organizátora na prvním místě, předřazuje jej před návodce i pomocníka, a staví jej tak na 

vrchol pomyslné pyramidy závažnosti, kterou § 24 odst. 1 TZ tvoří. Nezřídka bývá uváděno, že 

organizátor je dokonce dominantní postavou trestného činu, tedy že jeho včlenění do pojmu 

účastenství popírá východiska dualistického systému, kde má být centrálním subjektem pachatel.80 

Je obvyklé, že osoby, které trestní zákoník považuje za organizátory, jsou v zahraničí chápány 

jako hlavní pachatelé trestného činu (Německo, Švýcarsko či Španělsko).81  Organizátorství má v 

českém právním řádu naopak postihovat ty osoby, které se na trestném činu podílejí rozhodujícím 

způsobem, aniž by se staly přímými pachateli.82  

Právě zvýšená závažnost organizátorství oproti návodu a pomoci byla důvodem, proč byl 

organizátor do českého právního řádu (resp. československého právního řádu) vklíněn 

ustanovením § 10 odst. 1 písm. a) TZ 1961. Český zákonodárce se inspiroval sovětskou 

trestněprávní naukou, kde volání po zvýšené odpovědnosti organizátorů sílilo už ve 30. letech 20. 

století.83 Klíčové byly podněty Vyšinského, který ve svém projevu v roce 1937 navrhl právě 

zavedení nové formy účasti na činu – organizátorství.84 Jeho návrhy se potom objevily v Základech 

zákonodárství SSR a svazových republik z roku 1958, kde je v čl. 17 uveden organizátor vedle 

návodce a pomocníka.85 Zavedení nové účastnické formy – organizátora bylo v 50. letech 

                                                 

80 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 113. 
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podporováno také Solnařem. Ten se domníval, že návod a pomoc dostatečně nevystihují 

společenskou závažnost činnosti organizátorů.86  

Organizátorství tak bylo včleněno do § 10 odst. 1 písm. a) TZ 1961 a jeho vymezení bylo totožné 

se současnou definicí obsaženou § 24 odst. 1 písm. a): „Účastníkem na dokonaném trestném činu 

nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.“ 

Tato kapitola se zaměří zejména na objektivní a subjektivní stránku organizátorství a pokusí se 

rozklíčovat důvody zvýšené závažnosti organizátorství oproti návodu a pomoci a zhodnotí, zda lze 

organizátora skutečně považovat za osobu, která trestnému činu dominuje. Pro úplnost bude jen 

velmi stručně v úvodu této kapitoly pojednáno o znacích skutkové podstaty charakterizujících 

organizátora. 

3.1. Znaky skutkové podstaty charakterizující organizátora 

Obecně lze říci, že organizátorem trestného činu může být jakákoli fyzická osoba, která může být 

trestně odpovědná, tj. ta, která dovršila patnácti let a je příčetná (příp. v dostatečné míře rozumově 

a mravně vyspělá).  

Od účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

(dále „ZTOPO“) však může být organizátorem (stejně jako návodcem či pomocníkem) nejen 

trestně odpovědná fyzická osoba, ale také trestně odpovědná právnická osoba. Užití obecných 

ustanovení trestního zákoníku o účastenství není v zákoně o trestní odpovědnosti právnických 

osob žádným způsobem vyloučeno (§ 1 odst. 2 ZTOPO), naopak § 9 ZTOPO pojem účastenství 

zná, byť jej nijak blíže nevymezuje. Pojem účastenství však není možné bez dalšího převzít, neboť 

stejně jako pachatelství i pojem účastenství vychází z trestní odpovědnosti za zavinění trestně 

odpovědné fyzické osoby.87 Je proto třeba zavinění právnické osoby a její trestní odpovědnost za 

účastenství dovodit za pomoci § 8 ZTOPO, podle kterého je trestní odpovědnost právnické osoby 

odvislá od protiprávního jednání jiné osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO za 

předpokladu, že tato jedná v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti a zároveň je takové 

jednání právnické osobě přičitatelné podle podmínek § 8 odst. 2 ZTOPO. Právnická osoba však 

                                                 

86 SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v Československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959. S. 34. 
87 ŠÁMAL, Pavel. K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie [online], 2011(11/2011) [cit. 

2016-11-28]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpweyk7geyv643uojptcoi 



24 

 

může být organizátorem užšího okruhu trestných činů než osoba fyzická, neboť trestní 

odpovědnost právnických osob je vyloučena u trestných činů vyjmenovaných v § 7 ZTOPO. 

I v případě, že skutková podstata trestného činu vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán osobou se 

zvláštní vlastností, postavením nebo způsobilostí (tj. konkrétním či speciálním subjektem), 

organizátorem těchto trestných činů může být i osoba, která tyto charakteristiky nemá.88 Musí však 

splnit další předpoklady vzniku trestní odpovědnosti, zejména naplnit objektivní stránku trestného 

činu a subjektivní stránku organizátorství, které jsou tématem následujících stránek. 

3.2. Objektivní stránka a objekt organizátorství 

Obligatorními znaky objektivní stránky trestného činu je jednání, příčinná souvislost a následek. 

Jednáním rozumíme projev vůle ve vnějším světě, který se může realizovat ve dvou podobách - 

konáním, tj. vůlí řízeným pohybem, nebo opomenutím, tj. vůlí řízeným zdržením se pohybu.89 

Následkem trestného činu chápeme porušení nebo ohrožení společenských vztahů, zájmů a hodnot 

chráněných trestním právem.90 Příčinná souvislost je zejména kauzálním spojením mezi jednáním 

a následkem (případně mezi jednáním a účinkem, těžším následkem, škodlivým následkem).91 

Takto lze velmi stručně vymezit obligatorní znaky objektivní stránky trestného činu. V této 

kapitole bude pojednáno o jednotlivých znacích objektivní stránky organizátorství. 

Organizátorství je předně charakterizováno jednáním, jehož obsahem je zosnování či řízení 

trestného činu. Na rozdíl od pomoci, u níž zákonodárce v reakci na nejasnosti ve výkladu 

pomocných jednání92 93 v § 24 odst. 1 písm. c) TZ alespoň demonstrativně vyjmenovává 

prostředky pomoci, činnost organizátora není zákonem nijak blíže specifikována. Přesnější určení 

toho, co se rozumí zosnováním či řízením, proto podává právní doktrína a judikatura.  

Zosnováním se rozumí činnost spočívající především v „iniciování dohody o spáchání trestného 

činu, vymyšlení plánu jeho spáchání, vyhledání osob, které se na něm budou podílet, zajišťování 

jejich vzájemného styku, rozdělení úkolů jednotlivým osobám, zajištění odbytu výtěžku ze 

                                                 

88 JELÍNEK - TPH, s. 217. 
89 Ibid, s 176. 
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91 Ibid, s. 189-190. 
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zamýšleného trestného činu“94 a zajištění utajení trestné činnosti a jednotlivých osob podílejících 

se na páchání trestného činu.95  

Řízením je zejména usměrňování všech osob podílejících se na trestné činnosti,96 tedy vydávání 

konkrétních příkazů, resp. pokynů jednotlivým osobám podílejícím se na páchání trestného činu, 

vyžadování a kontrola plnění úkolů nebo koordinace jednotlivých osob a činností.97 98 99 

Z povahy činnosti organizátora je zřejmé, že organizátorství lze, stejně jako návod,100 spáchat 

pouze konáním. Naopak pomoc je možné spáchat i pouhým opomenutím (tzv. negativní 

pomoc).101 

Rozlišení zosnování a řízení nemusí být vždy na první pohled jasné, ku příkladu rozdělení úkolů 

jednotlivým osobám a jejich konkretizaci lze v obecném jazyce považovat za obě varianty 

organizování. Dobrý návod pro rozlišení zosnování a řízení nabízí Nejvyšší soud v usnesení ze 

dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009, kde říká, že zosnování je činnost spadající do stadia 

před spácháním trestného činu a řízení je jednáním během páchání trestného činu.102  

Z tohoto rozlišení také částečně vyplývá skutečnost, že organizátor nemusí být přítomen ve všech 

vývojových stadiích trestného činu, ale může se do trestné činnosti zapojit až později. Jednání, 

které bylo započato bez přítomnosti organizátora, se následně jeho působením „transformuje.“103 

Organizátor může do trestné činnosti např. vstoupit s novým modem operandi,104 začít koordinovat 

dosud chaotickou činnost pachatelů apod.  

Účastenství rozšiřuje dosah skutkových podstat uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku. 

Lze proto říci, že jednání účastníků se typizuje až spojením s konkrétní skutkovou podstatou.105 

Jednání organizátora a přímého pachatele musí směřovat proti témuž chráněnému objektu.106 

                                                 

94 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009. 
95 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1008/2005. 
96 Ibid. 
97 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009. 
98 Nález Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 9. února 1998 sp. zn. IV. ÚS 418/97. 
99 JELÍNEK - TPH, s. 317. 
100 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 115. 
101 Ibid, s. 119. 
102 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009 
103 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 2 Tdo 1152/2017. 
104 Ibid. 
105 PRUŠÁK - Studie o účastenství, s. 116. 
106 CHMELÍK, Jan et al. Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské právnické učebnice. 

S. 177. ISBN 978-80-7201-785-0 
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Následkem jednání organizátora je tedy porušení nebo ohrožení týchž hodnot, zájmů či 

společenských vztahů chráněných trestním právem, jež porušuje nebo ohrožuje hlavní pachatel. 

Organizátor se účastní páchání trestného činu jinou osobou, aniž by vlastním jednáním naplňoval 

znaky skutkové podstaty trestného činu.107 Přestože organizátor naplňuje skutkovou podstatu 

pouze nepřímo, prostřednictvím hlavního pachatele, jde o činnost mimořádně důležitou pro 

spáchání trestného činu. Ústavní soud v nálezu (IV. senátu) ze dne 9. února 1998 sp. zn. IV. ÚS 

418/97 dokonce judikoval, že se organizátor trestného činu podílí na jeho spáchání „dominantním 

způsobem.“108 109 Říha uvádí, že ustanovení o organizátorovi má za cíl „postihnout formy trestné 

činnosti takových pachatelů, kteří se na trestném činu účastní rozhodujícím způsobem, aniž by se 

přímo podíleli na trestné činnosti jako spolupachatelé.“110  

Dominantní charakter organizátorovy činnosti vyplývá už ze samotné povahy jeho jednání tak, jak 

bylo vymezeno výše. Význam organizátorovy činnosti pro spáchání trestného činu však v prvé 

řadě záleží na tom, zda, do jaké míry a jakým způsobem jeho jednání skutečně ovlivnilo hlavního 

pachatele. Proto je třeba důkladně zkoumat příčinnou souvislost mezi jednáním organizátora a 

trestným činem hlavního pachatele, jež je vyžadována pro dovození trestní odpovědnosti 

organizátora. 

Pro zjištění příčiny je nutné si nejprve položit otázku, proč určitý fenomén nastal tak, jak nastal.111 

První krok ke stanovení příčinné souvislosti probíhá pomocí tzv. teorie podmínky. Podle té je 

příčinou každý jev, bez kterého by následek nenastal nebo by nenastal způsobem, jakým nastal.112 

Tato teorie určování příčinné souvislosti je sama o sobě pro účely trestního práva příliš široká a 

jako příčinu může určit i jevy, které z pohledu trestního práva nejsou relevantní. Witjens jako 

příklad takové situace uvádí případ, kdy skleněná váza spadne ze stolu a roztříští se. Teorie 

podmínky by jako příčinu této situace určila rovněž fakt, že váza nebyla z nerozbitného skla.113  

                                                 

107 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. 5 Tdo 183/2006. 
108 Nález Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 9. února 1998 sp. zn. IV. ÚS 418/97. 
109 Obdobně také Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 66/2006. 
110 JELÍNEK - TPH, s. 316-317. 
111 MAURIZIO, Dalla Casa a D'Errico FABRIZIO. The Sequence of Event Analysis in Criminal Trials: Scientific 

proofs for tracking criminal liabilities in complex accidents and disasters. Berlin: Springer, 2016. S. 55. ISBN 978-

3-662-47897-4. 
112 JELÍNEK - TPH, s. 190. 
113 WITJENS, E. Considering Causation in Criminal Law. The Journal of Criminal Law. 2014, 78(2), 164-183. 

DOI: 10.1350/jcla.2014.78.2.909. ISSN 0022-0183. Dostupné také z: 

http://clj.sagepub.com/lookup/doi/10.1350/jcla.2014.78.2.909,. 

http://clj.sagepub.com/lookup/doi/10.1350/jcla.2014.78.2.909
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Teorie podmínky je empirickou teorií o příčinné souvislosti. K určení příčiny, která je relevantní 

z hlediska trestního práva, je nezbytné teorii podmínky doplnit ještě o komponent, který je 

definován právně.114 V české právní nauce hovoříme v prvé řadě o zásadě umělé izolace jevů – 

podle té je v trestním právu příčinnou pouze lidské jednání, a to takové, které je popsané ve 

skutkové podstatě. Následkem jednání, pak musí být rovněž následek popsaný ve skutkové 

podstatě.115 V případě organizátora jde o jednání popsané v § 24 odst 1 písm. a) TZ, které se 

typizuje až spojením s konkrétní skutkovou podstatou ve zvláštní části trestního zákoníku. 

Důsledkem jednání organizátora musí být trestný čin hlavního pachatele.116  

Z pohledu teorie podmínky ve spojení se zásadou umělé izolace jevů je organizátorovo jednání 

příčinou trestného činu. Bez přítomnosti organizátora by v některých případech nebyl trestný čin 

vůbec spáchán, zejména pokud byl organizátor iniciátorem dohody o činu. Ovšem i v případech, 

kdy by došlo ke spáchání trestného činu bez ohledu na činnost organizátora, bez jeho zosnování 

či řízení by čin nebyl spáchán stejným způsobem (např. by nebyl použit stejný plán či stejný 

způsob koordinace). 

Jak bylo řečeno v první kapitole této práce, český právní řád vychází pro úmyslné trestné činy z 

restriktivního pojetí pachatele. Proto je nezbytné ještě zúžit to, co je považováno za příčinu v 

trestním právu pomocí zásady gradace příčinné souvislosti. Tato zásada odráží skutečnost, že ne 

každá příčina určená pomocí prve uvedených pravidel má stejný vliv na způsobení následku. Díky 

zásadě gradace příčinné souvislosti je proto právně možné, aby příčina A byla příčinou více než 

příčina B, což musí být vzato do úvahy při určování výše trestu podle § 39 odst. 1, 2 TZ. Také 

může ale nastat situace, kdy stupeň působení na následek je tak nízký, až jednání konkrétní osoby 

nelze považovat za trestný čin.117 K tomu by však nemělo dojít v případě organizátora, jehož vliv 

na trestný čin bývá považován za „dominantní.“118 Jelínek uvádí, že činnost organizátora bude z 

hlediska příčinné souvislosti důležitější než činnost těch, kteří provádějí jeho pokyny,119 a to 

i přesto, že organizátor jako účastník způsobuje relevantní následek trestného činu pouze nepřímo, 

prostřednictvím hlavního pachatele. Následkem jednání organizátora však má být trestný čin.120 

Situaci si lze představit jako pád kostek domina, kdy jednání organizátora je dominovou kostkou 

                                                 

114 Ibid. 
115 JELÍNEK - TPH, s. 191-192. 
116 KRATOCHVÍL - TPH, s. 348 
117 JELÍNEK - TPH, s. 193. 
118 Nález Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 9. února 1998 sp. zn. IV. ÚS 418/97 
119 JELÍNEK - TPH, s. 193. 
120 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. S. 366. ISBN 978-80-254-4033-9. 
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vzdálenější od následku trestného činu jako takového. Následek je tak přímo způsoben hlavním 

pachatelem, na hlavního pachatele pak působí organizátor. 

Je třeba si uvědomit, že i ostatní účastníci mohou mít velmi silnou příčinnou vazbu na následek 

trestného činu. Návodce vzbudí v hlavním pachateli rozhodnutí spáchat trestný čin (§ 24 odst. 1 

písm. b) TZ), rozhodnutí, které pachatel prve neměl a bez kterého by k následku trestného činu 

vůbec nemohlo dojít. Jedna z variant pomoci dokonce předpokládá, že pomocník umožní spáchání 

trestného činu (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ), jeho přispění je v tom případě nepostradatelné. 

Činnost organizátora naopak nemusí být nezbytná ke spáchání činu. Hlavní pachatel již může být 

rozhodnut čin spáchat, a i bez činnosti organizátora by mohl uspět. Ovšem přestože organizátor 

přímo nevzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin ani neumožní spáchání trestného činu, organizátor 

výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokonání činu. Jeho schopnost předvídat 

komplikace a vymyslet pro ně řešení spolu se zajišťováním efektivního využití lidského kapitálu 

(rozdělování úkolů, vydávání příkazů, zajišťování komunikace) přispívají k tomu, že čin bude 

spáchán a nebude odhalen. S přispěním schopného organizátora by tak bylo možné spáchat i velmi 

závažné trestné činy. Organizátorovo jednání bude navíc samo o sobě zpravidla komplexnější, 

plánovitější a časově náročnější než činnost návodce a pomocníka.  

Nejvyšší soud ke srovnání objektivní stránky návodu a organizátorství říká, že zosnování a řízení 

je svou povahou širší a intenzivnější než činnost návodce (R 67/1971).121 122 Také návodce může 

v určitých případech za účelem vzbuzení rozhodnutí spáchat trestný čin sdělit hlavnímu pachateli 

poměrně podrobné rady či informace. Obsahem zosnování může být mimo jiné iniciování dohody 

o spáchání trestného činu, vymyšlení plánu jeho spáchání či vyhledání osob, které se na něm budou 

podílet. Tato jednání návodce a organizátora si mohou být v praxi poměrně blízká. Je tedy otázkou, 

kde se nachází hranice mezi pouhým vzbuzením rozhodnutí (návodce) a zosnováním 

trestného činu (organizátor). Předně je důležité zmínit, že organizátor nemusí být na rozdíl od 

návodce iniciátorem trestného činu. Činnost návodce se omezuje na pouhé vzbuzení rozhodnutí 

spáchat trestný čin, naopak organizátorova činnost bude typicky komplexnější a vzhledem 

k trestnému činu angažovanější. Jeho činnost bude zpravidla tvořena více než jedním jednáním, 

které je obsahem zosnování či řízení. Bude tak například nejen iniciovat dohodu o spáchání činu, 

ale také vytvoří plán, bude koordinovat činnost jednotlivých podílejících se osob apod. 

                                                 

121 FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ et al. Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními 

předpisy a judikaturou. Díl 1, Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-802-4. 
122 Obdobně také Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1283/2010. 
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Podstatné je především to, že organizátor má určující vliv na průběh páchání trestného činu. Je 

jeho tvůrcem, osnovatelem. Je to on, kdo může naplánovat, zda se do objektu vnikne zleva či 

zprava, zda se dveře vypáčí nebo se předem opatří klíč, kdo bude otevírat a kdo bude vybírat trezor, 

zda budou pachatelé ozbrojeni palicemi nebo revolvery apod. Jsou to tedy sice hlavní pachatelé, 

kteří přímo způsobí porušení nebo ohrožení objektu trestného činu, ale je to organizátor, kdo 

předurčuje způsob a míru porušení či ohrožení. Jeho vliv na spáchání trestného činu lze tedy 

skutečně považovat za dominantní, neboť organizátor rozhoduje o způsobu, jakým se rozvine 

objektivní stránka trestného činu, více než návodce nebo pomocník, ale někdy též i více než hlavní 

pachatel podvolující se organizátorovu plánu a řízení. 

Dominantní, určující vliv by organizátor měl mít vždy, pokud bude odsouzen jako organizátor ve 

smyslu § 24 odst. 1 písm. a) TZ. Pro dovození příčinné souvislosti mezi jednáním organizátora a 

trestným činem totiž nesmí organizátorovo osnovaní a řízení zůstat zcela nevyužito. Například 

pokud by organizátor vytvořil plán, který by hlavní pachatel odmítl, chyběla by příčinná souvislost 

s trestným činem. Rubem příčinné souvislosti je zásada akcesority,123 která by v tomto případě 

bránila potrestání organizátora ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a) TZ. Mohl by však být potrestán 

v rámci přípravy za podmínek uvedených v § 20 odst. 1, odst. 2 TZ. Stejně tak by podle 

konkrétních okolností případu mohl být trestně odpovědný za psychickou pomoc podle § 24 odst. 

1 písm. c) TZ, pokud by byla kryta subjektivní stránkou neúspěšného organizátora. O problematice 

situací, kdy se organizátorův plán nenaplní, bude pojednáno podrobněji v kapitole o akcesoritě 

organizátorství. Na tomto místě postačí uvést, že v těchto případech přímý pachatel přebírá určující 

vliv na průběh trestného činu a osoba pokoušející se o organizátorství trestného činu dominantní 

postavení ztrácí, resp. jej nikdy neměla.  

Předpokladem zosnování i řízení by měla být formální či neformální podřízenost vykonavatelů, 

tj. přímých pachatelů, organizátorovi. Ti se dobrovolně, s úmyslem spáchat trestný čin, podvolují 

organizátorovu plánu a jeho řízení. Organizátor by tedy zpravidla měl být v pozici určité, byť i 

neformální, autority, resp. kontroly nad činem. Jazykově slova „zosnovat“ a „řídit“ indikují 

nadřízenost zosnovatele a řídící osoby, neboť k oběma je třeba vůle přímého pachatele podřídit se 

vlivu organizátora. Nadřízená pozice je významná k dovození organizátorovy dominance, neboť 

díky ní můžeme hovořit o reálném určujícím vlivu organizátora na trestný čin. Této interpretaci 

nasvědčují i rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, která vymezují obsah 

organizátorova jednání. Za řízení lze podle soudního výkladu považovat také vydávání 

                                                 

123 KRATOCHVÍL - TPH, s. 366. 
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konkrétních pokynů jednotlivým osobám podílejícím se na páchání trestného činu, vyžadování a 

kontrolu plnění úkolů.124 125 Vydávání pokynů, vyžadování a kontrola plnění úkolů předpokládá 

formální či neformální autoritu organizátora. 

Samozřejmě mohou nastat i situace, kdy osoba z pozice formální či neformální autority nařídí 

spáchání trestného činu, aniž by jej zosnovala nebo řídila. Byla by potom být návodcem, avšak 

návodcem s autoritou nad hlavním pachatelem. Pozice autority spíše nebude pro návodce typická, 

může se mu však přičíst k tíži např. podle § 42 písm. d) či f) TZ.  

Pozice kontroly/autority je nejsilnějším možným stupněm příčinné vazby na jednání jiného 

(slabším stupněm je např. podpora).126 Organizátorova pozice kontroly/autority však značně 

zpochybňuje logickou opodstatněnost řazení organizátora mezi účastníky na trestném činu, kteří 

by v rámci diferencovaného systému měli být pouhými vedlejšími aktéry trestného činu. Podobně 

jako architekta považujeme za primárního původce budovy, přestože zednické a jiné stavební 

práce vykonával někdo jiný, měl by i organizátor být považován za původce trestného činu. Tomu 

ostatně odpovídá pojetí teorie panství nad činem, podle které osobě, jež zosnuje trestný čin, náleží 

funkční panství nad činem, a je proto třeba ji považovat za pachatele. 

Označování organizátora jako pouhého účastníka je z tohoto hlediska neadekvátní. Tento názor se 

může projevit i v rozhodování soudů. Říha ve svém článku podotýká, že soudy mají tendenci 

hodnotit i zjevně pomocná jednání jako články řetězu společného jednání spolupachatelů s 

odůvodněním, že jde o jednání klíčová a rozhodující.127 Podle současné trestněprávní nauky může 

totiž „společné jednání“ spolupachatelů nabývat několika podob. Jednou z alternativ 

spolupachatelství je také případ, kdy jednání spolupachatelů tvoří tzv. články řetězu, které až ve 

svém souhrnu naplňují skutkovou podstatu trestného činu. Jednotlivé články řetězu však samy o 

sobě nemusejí skutkovou podstatu trestného činu naplňovat ani v části.128 Pokud by tedy 

organizátor přispěl k činu, který zosnoval či řídil, také pomocí, jeho jednání by mohlo být, pomocí 

nauky o článcích řetězu, chybně subsumováno pod pojem společného jednání spolupachatelů. 

Vzhledem k tomu, že organizátorovo jednání je svou povahou dominantní, bylo by možné se 

domnívat, že tendence podřadit jej pod pojem spolupachatele by byla výrazně silnější než u 

                                                 

124 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009. 
125 Nález Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 9. února 1998 sp. zn. IV. ÚS 418/97 
126 LANHAM, David. Accomplices, principals and causation. (Australia). Melbourne University Law Review. 1980, 

12(4), 490-515. ISSN 0025-8938. 
127 ŘÍHA, Michal. K výkladu pojmu „společné jednání“ spolupachatelů trestného činu. Trestněprávní revue. 

2009, 8(5), 138-143. 
128 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 7 To 287/2010. 
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pouhého pomocníka. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. 6 Tdo 80/2015, však 

tuto domněnku nepotvrzuje. V tomto usnesení se Nejvyšší soud ztotožňuje se závěry odvolacího 

soudu, který uznal vinným organizátora, jenž kromě typicky organizátorských jednání (iniciování 

dohody o spáchání trestného činu, vytipování podílejících se osob, udílení pokynů stran způsobu 

vniknutí do objektu apod.) zároveň přímé pachatele dopravil na místo činu a poté před místem 

činu hlídal (srov. § 24 odst. 1 písm. c) TZ).129 

Jak již bylo řečeno výše, smyslem ustanovení o organizátorovi je postihnout osoby podílející se 

na trestné činnosti rozhodujícím způsobem, aniž by byly jeho pachateli. Nauka o článcích řetězu 

však otevírá prostor tyto osoby uznat vinnými ze spolupachatelství. Takto široký výklad v 

neprospěch pachatele by však neměl mít v trestním právu místo. V tomto smyslu se vyjádřil i 

Ústavní soud v nálezu ze dne 19. prosince 2000 sp.zn. II. ÚS 178/2000,130 když řekl, že pokud je 

jednání zakládající pouhou pomoc posouzeno jako spolupachatelství, jde o nepřípustnou analogii 

v neprospěch pachatele, která se příčí ústavně zakotvenému principu legality. A simili by toto 

mělo platit také v případě organizátora a spolupachatele. De lege ferenda by bylo mnohem 

vhodnější zákonem zakotvit možnost adekvátněji postihnout osoby dominující trestnému 

činu mimo institut účastenství a mimo vazby striktní akcesority účastenství nežli potencionálně 

organizátora pomocí nauky o článcích řetězu subsumovat pod pojem spolupachatelství. 

3.3. Subjektivní stránka organizátorství 

Tato kapitola se zaměří na další ze znaků skutkové podstaty trestného činu ve vztahu 

k organizátorovi – na subjektivní stránku. Subjektivní stránka je souborem znaků, které 

charakterizují psychický vztah pachatele k trestnému činu.131 Subjektivní stránka musí být 

vždy tvořena zaviněním. Fakultativně mohou některé skutkové podstaty ve zvláštní části 

vyžadovat ještě další subjektivní znaky – např. pohnutku nebo cíl.132 V konkrétním případě navíc 

může být subjektivní stránka pachatele intenzivnější, než je vyžadována k trestní odpovědnosti za 

určitý trestný čin, což se potom odrazí na hodnocení závažnosti činu soudem (např. § 42 písm. a) 

či b) TZ). 

                                                 

129 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. 6 Tdo 80/2015. 
130 Nález Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 19. prosince 2000 sp. zn. II. ÚS 178/2000. 
131 JELÍNEK - TPH, s. 218. 
132 Ibid, s. 218. 
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Český právní řád zná dva základní typy zavinění – úmysl a nedbalost, které se potom oba vnitřně 

člení na dva podtypy (tj. úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomá a nevědomá). Jejich definice 

obsahují § 15 a § 16 TZ.  

Z hlediska zavinění představuje účastenství zajímavý problém, neboť je třeba se vypořádat s tím, 

jakou psychickou vazbu by měl účastník mít vzhledem k trestnému činu přímého pachatele. 

Ustanovení § 24 odst. 1 TZ vyžaduje stejnou formu zavinění pro všechny modality účastenství – 

úmysl ve smyslu § 15 TZ. Říha zdůrazňuje, že jednání účastníka musí být úmyslné a zároveň jeho 

zavinění musí „zahrnovat skutečnost, že se účastní na úmyslném trestném činu hlavního pachatele 

(tzv. dvojí úmysl), [účastník] musí zároveň chtít, aby k jeho dokonání přispěl svou účastí.“133 

Úmyslnou účast na nedbalostním trestném činu proto nelze považovat za účastenství ve smyslu § 

24 odst. 1 TZ. 

Výjimku z vyžadovaného úmyslného zavinění představuje postup podle § 17 TZ, podle kterého 

ve vztahu k okolnostem zvlášť přitěžujícím postačuje zavinění ve formě nedbalosti, není-li 

explicitně vyžadován úmysl. 

Vzhledem k tomu, že otázky zavinění účastníků představují komplikovaný teoretický problém, je 

přínosné alespoň stručně shrnout a zhodnotit také některé zahraniční přístupy k nim. Exkurz do 

zahraniční právní nauky nám zároveň poskytne podnětnou matérii k úvahám o subjektivní stránce 

organizátora.  

Právní vědci ze Spojených států amerických věnovali problematice subjektivní stránky účastníků 

značnou pozornost. Přestože americká právní kultura je v mnoha odhledech zcela odlišná od té 

české a ani koncept zavinění (mens rea) či účastenství není v obou právních řádech zdaleka 

totožný, směry úvah o zavinění účastníků rozhodně nejsou o to méně zajímavé. Skutečnost, že jde 

o různé právní systémy, je však třeba mít na paměti.  

Podle některých amerických odborníků lze subjektivní stránku účastenství rozdělit na zavinění 

vzhledem k vlastnímu jednání účastníka a na zavinění vzhledem k jednání hlavního pachatele.134 

Americká právní nauka (USA) vychází z toho, že ve vztahu k vlastní účasti na trestném činu 

                                                 

133 Ibid, s. 332. 
134 HURD, Heidi M. a Michael S. MOORE. Untying the gordian knot of mens rea requirements for accomplices. 

Social Philosophy and Policy. 2016, 32(02), 161-183. DOI: 10.1017/S0265052516000157. ISSN 0265-0525. 

Dostupné také z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0265052516000157 . 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0265052516000157
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(primární zavinění) a ve vztahu k jednání hlavního pachatele (sekundární zavinění) je třeba 

požadovat různou intenzitu zavinění.135 

Někteří argumentují, že primární zavinění by mělo být intenzivnější než prostý úmysl, dokonání 

trestného činu má být přímo účelem jednání účastníka (tzv. Peoni model).136 Tento přístup vychází 

z konstrukce subjektivní stránky vyžadované v USA pro pokus trestného činu a má kompenzovat 

slabší příčinný vztah mezi účastenstvím/(pokusem) a trestným činem než v případě pachatelství.137 

138 139 Pro sekundární zavinění potom postačuje subjektivní stránka potřebná pro pachatelství 

trestného činu, což je nižší standard než pro primární zavinění.140
 K tomu je třeba říci, že 

subjektivní a objektivní stránky se nemohou zcela vzájemně vyvažovat. Nedostatek jednoho 

nenahrazuje přítomnost druhého. Kompenzace objektivní stánky subjektivní stránkou by v krajním 

případě vedla k trestání pouhých myšlenek, ke krajnímu subjektivismu. Naopak kompenzace 

subjektivní stránky stránkou objektivní by vedla k objektivní odpovědnosti v trestním právu.141 To 

neznamená, že nelze vyžadovat odlišné typy zavinění pro různé složky účastenství, různé trestné 

činy apod., avšak na subjektivní a objektivní stránku se nelze dívat jako na jednoduchý součet 

závažnosti, tedy úplnou nepřítomnost jedné složky nikdy nelze nahradit druhou složkou. V případě 

organizátora je navíc objektivní stránka mimořádně intenzivní, jak vyplynulo z předcházející části 

této práce.  

Ti, kteří kritizovali Peoni model, se však stejně tak neztotožnili s druhým proudem, který pro 

primární zavinění vyžadoval pouhé vědomí, že jednání účastníka podpoří čin hlavního 

pachatele. Tvrdili totiž, že zavinění založené na účelu (Peoni model) nedokáže potrestat například 

řidiče – pomocníka, jehož cílem není podpořit spáchání trestného činu, ale vydělat. K tomu lze 

doplnit, že právě skutečnost, že cílem činu je např. finanční zisk a nikoli spáchání činu per se, 

může závažnost činu zvýšit (srov. § 42 písm. b) TZ). Naopak vědomí, že účastník přispěje ke 

                                                 

135  Ibid. 
136 MULLER, Grace E:. The mens rea of accomplice liability. Southern California Law Review. 1988, 61(6), 2169-

2191. ISSN 0038-3910. 
137 GIRGIS, Sherif. The Mens Rea of Accomplice Liability: Supporting Intentions. The Yale Law Journal. 2013, 

123(2), 460-494. ISSN 00440094. 
138 HURD, Heidi M. a Michael S. MOORE. Untying the gordian knot of mens rea requirements for accomplices. 

Social Philosophy and Policy. 2016, 32(02), 161-183. DOI: 10.1017/S0265052516000157. ISSN 0265-0525. 

Dostupné také z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0265052516000157. 
139 Americká právní nauka nezná účastenství ve formě organizátorství, jehož příčinná vazba na trestný čin je 

mimořádně silná, jak bylo popsáno v předcházející podkapitole. 
140 HURD, Heidi M. a Michael S. MOORE. Untying the gordian knot of mens rea requirements for accomplices.. 

Social Philosophy and Policy. 2016, 32(02), 161-183. DOI: 10.1017/S0265052516000157. ISSN 0265-0525. 

Dostupné také z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0265052516000157. 
141 Podobně např. PRUŠÁK – Studie o účastenství, s. 9-31. 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0265052516000157
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spáchání trestného činu, považovali za příliš široké, protože by podle nich postačovalo, aby jednání 

účastníka učinilo spáchání trestného činu pravděpodobnějším a on si toho byl vědom.142 Takový 

přístup by potom nepřiměřeně ztěžoval běžnou interakci osob, které by musely neustále přemýšlet, 

zda svým jednáním nemohou přispět k trestnému činu jiného. Navrhovali proto odlišný přístup – 

speciální subjektivní stránku účastenství. Tento speciální druh zavinění měl spočívat v tom, že 

účastník si svou podporu hlavnímu pachateli nerozmyslí, když se dozví, že svým jednáním 

přispěje ke spáchání trestného činu.143 Tento model je blízký tomu, co české právo označuje jako 

nepřímý úmysl (§ 15 odst. 1 písm. b) TZ). Americká nauka jej však poněkud neobratně vyjádřila 

negativní definicí, která je méně jasná. 

Další navrhovali nejen odlišnou subjektivní stránku ve vztahu k účasti a ve vztahu k jednání 

hlavního pachatele, ale dokonce měnění požadavků na subjektivní stránku účastenství v 

závislosti na závažnosti trestného činu.144 Ke zvlášť závažnému zločinu vraždy by tak například 

postačovala nedbalostní pomoc. Tedy prodejce zbraní prodá nůž, který je potom použit k vraždě 

osoby A. Prodejce, pokud by mu byla prokázána alespoň nedbalostní forma zavinění vzhledem ke 

své účasti (primární zavinění), by byl trestně odpovědný za pomoc k vraždě. Proti tomuto bývá 

namítáno, že lidé nemohou na každém kroku zkoumat, zda svým jednáním nepřispějí k trestné 

činnosti jiného, a nelze tedy snižovat požadovanou formu primárního zavinění pro účastenství na 

pouhou nedbalost.145  

Vzhledem k závažným námitkám proti jednotlivým přístupům uvedeným výše považuji kritérium 

úmyslu, které zvolil český zákonodárce, za vhodnější. Uvedené přístupy k subjektivní stránce 

účastenství jsou však podnětné pro úvahy o psychickém vztahu organizátora k trestnému činu. 

Česká úprava účastenství výslovně nerozlišuje mezi subjektivní stránkou ve vztahu k jednání 

účastníka a ve vztahu k jednání hlavního pachatele. Naopak český trestní zákoník volí konstrukci, 

která předpokládá úmysl směřující k účasti ve formě organizátorství, návodu nebo pomoci na 

konkrétním úmyslném trestném činu.146 Přesto však můžeme v českém systému účastenství 

vysledovat podobnou dualitu, s jakou se setkáváme v americké teorii o primárním a sekundárním 

zavinění. Český přístup k zavinění účastníka vzhledem k okolnostem zvlášť přitěžujícím se do 

                                                 

142 GIRGIS, Sherif. The Mens Rea of Accomplice Liability: Supporting Intentions. The Yale Law Journal. 2013, 

123(2), 460-494. ISSN 00440094. 
143 Ibid. 
144 YAFFE, Gideon. Intending to Aid. Law and Philosophy. 2014, 33(1), 1-40. DOI: 10.1007/s10982-012-9168-8. 

ISSN 0167-5249. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s10982-012-9168-8. 
145 Ibid. 
146 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1442/2010. 
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jisté míry podobá americké nauce o sekundárním zavinění. Ve vztahu k okolnostem zvlášť 

přitěžujícím postupujeme při posuzování účastenství podle § 17 TZ, tedy stejně jako při hodnocení 

subjektivní stránky pachatele. Nedbalostní zavinění tedy může být dostatečnou subjektivní 

stránkou účastenství ve smyslu § 17 TZ.147  

Subjektivní stránka organizátorství obecně vyžaduje úmysl (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ a § 15 

odst. 1 TZ), vyjma postupu podle § 17 TZ, kdy postačuje nedbalost. U organizátora, stejně jako 

u návodce i pomocníka, je třeba tzv. dvojího úmyslu, kdy jeho subjektivní stránka musí zahrnovat 

účast na úmyslném trestném činu trestně odpovědného hlavního pachatele a organizátor zároveň 

musí „chtít, aby k jeho dokonání přispěl svou účastí.“148  

Organizátorství by bylo jen stěží možné koncipovat v jiné formě zavinění než úmyslné. Zosnování 

a řízení konkrétního trestného činu v nedbalostní formě zavinění se jeví jako nereálné. Potenciální 

nedbalostní návod či pomoc si naopak lze představit poměrně snadno (např. prodejce v nožířství 

prodá nůž, který je později použit k vraždě, a prodejce si je této možnosti vědom, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhá na to, že k vraždě nedojde – viz výše). Americká právní nauka se 

mohla obsáhle zabývat možnostmi snižování formy zavinění nutné k účastenství na pouhou 

nedbalost právě proto, že americký právní řád nezná účastenství ve formě organizátorství. 

Zavedení „nedbalostní formy organizátorství“ v rámci českého trestního práva by však působilo 

zcela absurdně. I kdyby se tedy český zákonodárce, i přes výše uváděné námitky, v budoucnu 

rozhodl snížit formu zavinění pro návod či pomoc na pouhou nedbalost, v případě organizátora by 

k tomuto kroku nemohl přistoupit.149 Samotná povaha činnosti organizátora nedbalost, 

v jiných případech než podle § 17 TZ, vylučuje, což také svědčí o vysoké závažnosti 

organizátorství. 

Úmysl organizátora musí směřovat k zosnování či řízení trestného činu, musí zahrnovat zejména 

všechny skutečnosti tvořící skutkovou podstatu organizovaného trestného činu, včetně 

subjektivní stránky trestného činu hlavního pachatele.150 Úmysl organizátora musí směřovat 

ke konkrétnímu trestnému činu, nestačí jen typové vymezení na základě skutkové podstaty.151 Říha 

obecně hovoří o subjektivní stránce účastníka zahrnující čin hlavního pachatele alespoň v 

                                                 

147 JELÍNEK et al., TPH 2017, s. 329. 
148 Ibid, s. 329. 
149 V takovém případě by samozřejmě bylo nutné revidovat i jiné instituty trestního práva, aby byly s touto koncepcí 

konzistentní.  
150 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. S. 397-398. ISBN 978-80-254-4033-9. 
151 Ibid, s. 398. 
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hrubých rysech.152 Organizátor však bude typicky disponovat výrazně detailnějšími 

informacemi.  

Na rozdíl od organizátora, který se úmyslně účastní na trestném činu hlavního pachatele, hlavní 

pachatel si nemusí být vůbec vědom přítomnosti organizátora.153 154 Takové pojetí by bylo zejména 

praktické v případech hierarchicky organizovaných zločineckých skupin, kdy vyšší vrstva 

struktury zůstává skryta vrstvě nižší (např. by s organizátorem komunikoval jen jeden z přímých 

pachatelů).155 V této souvislosti je třeba poznamenat, že podmínkou organizátorství není vytvoření 

organizované skupiny,156 a naopak, že na činnosti organizované skupiny nemusí být zúčastněna 

osoba právně kvalifikovaná jako organizátor ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a) TZ.157  

Přestože obecně k trestnímu postihu účastenství postačuje, aby subjektivní stránka účastníka 

zahrnovala čin hlavního pachatele alespoň v hrubých rysech, organizátor bude zpravidla výrazně 

lépe informován. Jeho úlohou je nakonec právě předvídat různé komplikace, které mohou v 

průběhu páchání činu nastat, vymyslet pro ně řešení a připravit tak hlavní pachatele na rozličné 

situace, s nimiž se mohou setkat. Tím organizátor zvyšuje šance na úspěšné dokonání trestného 

činu. To, o čem se návodce/pomocník může spíše dohadovat, organizátor by měl mít promyšlené. 

Jeho povědomí o možných scénářích je proto výrazně přesnější, než by tomu bylo v případě 

návodce/pomocníka. Námitka, že zavinění ve formě pouhého vědomí (viz výše) nadměrně 

zatěžuje osoby v běžném styku, by v případě organizátora působila liše. Přímo absurdní by v 

případě organizátora byla aplikace kritéria „nepřehodnocení podpory“ (viz výše), protože činností 

organizátora je zosnování a řízení trestného činu, jejímž smyslem a účelem je právě přispět ke 

spáchání trestného činu. 

Zvýšená možnost předvídat způsob, jakým proběhne spáchání trestného činu, a naplánovat 

vhodný postup zúčastněných osob, kterým může organizátor rozdělovat úlohy, naznačují, že 

psychická angažovanost organizátora na trestném činu je výrazně vyšší než u ostatních modalit 

účastenství. Samozřejmě může nastat situace, kdy i návodce či pomocník budou disponovat 

                                                 

152 JELÍNEK - TPH, s. 329. 
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podrobnými informacemi o trestném činu a překlenou tak určitou informační nevýhodu, kterou 

typicky budou mít oproti organizátorovi, zejména pokud by například pomocníci byli přítomni 

páchání trestného činu. Z logiky věci by však ve většině případů měli mít menší schopnost 

předvídat průběh trestné činnosti.  

Jak už bylo zmíněno výše, lze si povšimnout, že americkou naukou navrhovaná kritéria vědomí a 

nepřehodnocení podpory jsou obsažena v nepřímém úmyslu, tj.: „pachatel věděl, že svým 

jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím 

srozuměn (§ 15 odst. 1 písm. b) TZ).“ Český trestní zákoník přidává požadavek srozumění, čímž 

se vypořádává s námitkami, které bývají vznášeny proti požadavku pouhého vědomí. Nepřímý 

úmysl organizátora a nepřímý úmysl ostatních účastníků se však značně liší ve své intenzitě právě 

proto, že organizátor je lépe informován a umí spíše přiřadit pravděpodobnost, s jakou se 

relevantní následek materializuje. Jeho srozumění je proto informovanější, a tedy uvědomělejší. 

Kratochvíl uvádí, že nepřímý úmysl bude v případě organizátora spíše netypický,158 ovšem je 

možný. Například Nejvyšší soud se v usnesení ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. 6 Tdo 80/2015 ztotožnil 

se závěry Okresního soudu v Mladé Boleslavi, který uznal obviněného J. G. vinným zvlášť 

závažným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1 TZ, který spáchal v postavení organizátora ve 

smyslu § 24 odst. 1 písm. a) TZ a přečinem porušování domovní svobody podle § 24 odst. 1 písm. 

a) k § 178 odst. 1, odst. 3 TZ. Zavinění J. G. ve vztahu k trestnému činu loupeže podle § 173 odst. 

1 TZ bylo dovozeno pouze ve formě nepřímého úmyslu. J. G. kromě jiného inicioval dohodu 

přímých pachatelů o tom, že vniknou do bytu poškozené a zmocní se jejích peněz. Nevydal však 

pokyn k tomu, aby pachatelé v případě střetu s poškozenou odešli, proto musel být, dle 

argumentace soudu, srozuměn s variantou, že proti ní přímí pachatelé použijí násilí.159 

Subjektivní stránku organizátora odlišuje od subjektivní stránky návodce/pomocníka ještě alespoň 

jedno hledisko. Organizátorova činnost je typicky plánovitá, umožňuje mu udržovat si odstup 

od činu samotného, poskytuje mu čas vše dobře promyslet. Jeho rozhodnutí podílet se na spáchání 

trestného činu by tak mělo být velice uvědomělé. Zákonodárce považuje existenci rozmyslu či 

předchozího uvážení za přitěžující okolnost podle § 42 písm. a) TZ. Plánovitost organizátorova 

jednání zvyšuje nebezpečnost činu, jehož se dopouští. Samozřejmě si lze představit situace, kdy 

návodce/pomocník mají podobnou míru předchozího uvážení. Potom by soud mohl také 

návodci/pomocníkovi přičíst tuto skutečnost k tíži při rozhodování o trestu. Činnost organizátora 

                                                 

158 Ibid, s. 354. 
159 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. 6 Tdo 80/2015. 
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by však měla být zpravidla plánovitější a jen těžko si lze představit organizátorství bez 

předchozího uvážení. Jeho mentální vztah k trestnému činu tedy bude intenzivnější, což také 

odůvodňuje vyšší závažnost organizátorství oproti návodu/pomoci. 

Psychická angažovanost organizátora dále odráží intenzitu jeho objektivní stránky. Jak 

vyplynulo z pojednání o objektivní stránce organizátora, jeho činnost a vliv lze považovat za 

dominantní. On je určovatelem toho, jakým způsobem bude trestný čin spáchán. Lze se proto 

domnívat, že se tato objektivní dominance projeví i v jeho subjektivní stránce. Organizátor bude 

nejen dominovat průběhu trestného činu, který zosnoval či řídil, ale pravděpodobně o sobě bude v 

tomto smyslu také uvažovat. Organizátor se nejspíše bude v řadě případů považovat za 

nejvýznamnější osobu, jejímuž řízení se ostatní podvolují. Je tedy možné, že o trestném činu, na 

kterém se účastní, bude uvažovat jako primárně o svém trestném činu, k němuž využívá cizí 

výkonné síly. Naopak přímý pachatel podvolující se organizátorovi může čin považovat primárně 

za čin organizátora a sám sebe vidět jako méně výraznou figuru. Tomu odpovídají i případy, na 

které upozorňuje Tonger, kdy organizátor vyhledává osoby sociálně slabší, často bezdomovce, aby 

vykonávaly jeho trestnou činnost.160 Organizátorův psychický vztah k trestnému činu tak může 

být i silnější než vztah samotného přímého pachatele. 

Jakkoli mentální vztah organizátorství k trestnému činu může být intenzivnější než u 

návodu/pomoci, případně i pachatelství, zákonodárce mezi jednotlivými typy účastenství 

nerozlišuje na tomto základě. Tedy, i pokud by např. návodcův mentální vztah k trestnému činu 

byl angažovanější než organizátorův, nic by to neměnilo na jejich právním posouzení v rámci § 

24 odst. 1 TZ. Na druhou stranu je to však právě intenzita nejen objektivní, ale také subjektivní 

stránky, která zdůvodňuje to, že je organizátor považován za klíčovou postavu trestné činnosti.  

3.4. Shrnutí 

Pojem organizátor trestného činu se dostal do českého právního řádu v roce 1961, aby lépe vystihl 

závažnost jednání spočívající v zosnování a řízení trestného činu. Právní nauka i praxe o 

organizátorovi často hovoří jako o osobě, která se na páchání trestného činu podílí dominantním 

způsobem. Pojednání o objektivní stránce organizátorství tento názor potvrdilo, byť bylo 

upozorněno také na případy, kdy rovněž návodce a pomocník budou velmi významnými aktéry 

trestné činnosti. Dominance organizátora je však spíše pravidlem a nikoli výjimkou, jak je tomu u 

ostatních forem účastenství. Organizátorova činnost má totiž určující vliv na průběh trestného 

                                                 

160 TONGER, Michal. Pokračování v účastenství. Trestněprávní revue. 2008, 7(8), 248-251. ISSN 1213-5313. 
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činu. Zároveň bude organizátor zpravidla v pozici autority/kontroly vůči přímým pachatelům, kteří 

se podrobují jeho zosnování či řízení.   

Subjektivní stránka organizátora také předčí svou intenzitou subjektivní stránku ostatních 

účastníků a v určitých případech i pachatelů. U všech typů účastenství je sice vyžadován úmysl a 

zároveň účastenství je možné pouze na úmyslných trestných činech, avšak subjektivní stránka 

organizátora je vzhledem k pachateli, návodci i pomocníku specifická. Organizátor má větší 

možnost předvídat průběh trestného činu, má informační převahu nad ostatními účastníky. 

Zároveň jeho činnost je plánovitá a dává mu prostor si své jednání řádně rozmyslet. 

Organizátorova dominance nad trestním činem se rovněž může projevit v jeho způsobu uvažování 

o trestném činu, který bude nejspíše považovat za svůj vlastní čin, k němuž využívá výkonnou sílu 

přímých pachatelů. 

Organizátor je klíčovou, dominantní postavou, jejíž označení za pouhého účastníka popírá princip 

diferencovaného systému, v němž má být pachatel hlavním subjektem trestného činu a účastník 

pouze vedlejším.   

Z této kapitoly vyplynulo, že organizátor trestného činu je charakterizován mimořádně intenzivní 

subjektivní i objektivní stránkou. Závislost organizátora na přímém pachateli, kterou předpokládá 

§ 24 odst. 1 TZ, proto vyvolává mnoho otázek, kterým se bude věnovat následující kapitola 

zaměřená na akcesoritu organizátorství. 
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4. Akcesorita organizátorství 

Akcesorita účastenství byla již v minulosti označena za jednu z nejspornějších otázek trestního 

práva vůbec.161 Už Solnař ve své monografii z roku 1959 upozorňoval, že pod pojmem akcesorita 

nerozumí každý totéž.162 Tato kapitola nejprve popíše, co akcesoria účastenství je, jaké jsou 

důvody její existence a její jednotlivé stupně. Dále se zaměří na akcesoritu účastenství v českém 

právním řádu, její fungování v současnosti a stručně shrne její historický vývoj na území České 

republiky. První část této kapitoly představuje teoretický základ nezbytný k rozboru problémů 

akcesority účastenství z pohledu organizátora trestného činu a úvahám de lege ferenda nad 

otázkami akcesority organizátorství, které budou tématem druhé poloviny kapitoly. 

4.1. Stupně akcesority 

Obecně lze říci, že akcesorita znamená závislost jednoho jevu na jiném.163 164 Prvním krokem k 

pochopení akcesority účastenství je proto stanovení, který jev je jevem určujícím a který jevem 

závislým. 

Základním principem diferencovaných systémů rozlišujících mezi účastníkem a pachatelem je, že 

účastník je osobou méně významnou, subsidiární vůči pachateli. Trestní odpovědnost účastníka 

bývá v těchto systémech někdy označována jako sekundární, tedy odvozená. Jevem závislým 

bude proto trestní odpovědnost účastníka. 

K určení jevu nezávislého, od kterého se trestní odpovědnost účastníka odvozuje, je nejprve třeba 

si položit otázku, k čemu akcesorita slouží.  

České trestní právo stojí na zásadě legality a subsidiarity trestní represe. Jen trestné činy uvedené 

ve zvláštní části trestního zákoníku proto mohou být důvodem použití nástrojů trestní represe. K 

odvození trestní odpovědnosti účastníka je proto nutné jej spojit s takovým činem. Akcesorita 

účastenství umožňuje toto spojení. Přestože se tedy v odborné literatuře někdy vymezuje 

akcesorita účastenství jako závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti 

                                                 

161 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. S. 387. ISBN 978-80-254-4033-9. 
162 SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v Československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959. S. 35. 
163 ŠÁMAL - TPH, s. 269. 
164 ŘÍHA, Michal. Příprava trestného činu a účastenství. Trestní právo. 2008, 13(12), 19-24. ISSN 1211-2860. 
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hlavního pachatele,165 jindy na hlavním činu,166 při bližším zkoumání zjistíme, že počátek obou je 

právě v hlavním činu. Vymezení akcesority účastenství jako závislosti trestní odpovědnosti 

účastníka na hlavním činu je jen nižším stupněm akcesority. Stejně jako trestní odpovědnost 

pachatele se odvozuje od trestného činu, trestní odpovědnost účastníka musí být odůvodněna 

činem uvedeným ve zvláštní části trestního zákoníku, a to alespoň jeho právní kvalifikací, pokud 

se čin nematerializoval.  

Akcesorita účastenství umožňuje nedostatečně typizované jednání účastníka konkretizovat 

pomocí znaků trestného činu uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku.167 168 Spojení s 

hlavním činem zajišťuje soulad se zásadou legality. Výrazem akcesorní povahy účastenství je 

posuzování účastníka podle téhož ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, podle něhož je 

posuzován hlavní pachatel, pokud je trestně odpovědný. Hovoříme o tzv. totožnosti skutkové 

podstaty, která ovšem nemusí nastat ve všech případech (např. u excesů hlavního pachatele bude 

totožnost narušena, viz část 4.3).169  

Z výše uvedeného vyplývá, že abychom dostáli zásadě legality a subsidiarity trestní represe, jevem 

určujícím musí být hlavní čin nebo alespoň jeho právní kvalifikace. Minimální akcesorita 

účastenství je proto právě závislost trestní odpovědnosti účastníka na konkrétní právní kvalifikaci 

činu, ke kterému účastenství směřuje, přestože čin se nemusí ve skutečnosti vůbec realizovat. Bez 

této minimální akcesority nemůže nauka o účastenství existovat. I proto Solnař uvádí, že 

minimální akcesorita je spíše pojmovým znakem každého účastenství.170 Systémy s akcesoritou 

blízkou minimální akcesoritě lze tedy označovat jako systémy, kde se uplatňuje zásada 

osamostatnění účastenství. 

                                                 

165 „Tato zásada znamená ve své obecné podobě závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti 

pachatele.“ Citace z JELÍNEK - TPH, s. 326. 
166 Solnař vymezuje akcesoritu jako: "Závislost účastenství na trestném činu, k němuž se připíná." Citace v SOLNAŘ, 

Vladimír. Účastenství v Československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství Československé 

akademie věd, 1959. S. 36. 

"...Jeho trestnost [účastníkova] je v akcesorickém systému odvozována od činu hlavního, který spáchal pachatel." 

Citace v ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 104. 
167 PRUŠÁK - Studie o účastenství , s. 116. 
168 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. S. 387. ISBN 978-80-254-4033-9. 
169 SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v Československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959. S. 39. 
170 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. S. 390. ISBN 978-80-254-4033-9. 
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Právní systémy s vyšší než minimální mírou akcesority mohou pro odvození trestní odpovědnosti 

účastníka používat různá kritéria. Je možné požadovat, aby čin byl dokonán,171 případně aby byla 

osoba, která čin spáchala, příčetná nebo aby čin byl spáchán úmyslně.172 Systémy s přísnější 

akcesoritou mohou dále vázat trestní odpovědnost účastníka na trestní odpovědnost hlavního 

pachatele.173 V systémech s nejpřísnější mírou akcesority (v minulosti např. v USA) by trestní 

odpovědnost účastníka závisela dokonce na odsouzení hlavního pachatele.174  

Někdy bývají odlišovány dvě roviny akcesority - akcesorita kvantitativní, která znamená 

závislost trestní odpovědnosti účastníka na stadiu činu hlavního pachatele, a kvalitativní, to je 

závislost účastníka na právní kvalitě spáchaného činu, tedy zda jde o čin protiprávní, zaviněný, čin 

trestně odpovědného hlavního pachatele.175 

4.2. Akcesorita účastenství v českém právním řádu 

Akcesorita účastenství v českém právním řádu je spíše přísná. Pro vznik trestní odpovědnosti 

účastníka musí, v rovině kvantitativní, dojít k dokonání nebo alespoň k pokusu úmyslného 

trestného činu (§ 24 odst. 1 TZ).176 Pokud nedojde ani k pokusu trestného činu, české soudy mohou 

jednání účastníka postihovat v rámci přípravy, která však není obecně trestná (§ 20 odst. 1 TZ). V 

rovině kvalitativní je vyžadováno, aby pachatel hlavního činu byl trestně odpovědný za úmyslný 

trestný čin (nestačí tedy existence činu jinak trestného).177 178 

Ne vždy však český systém účastenství vycházel z tak přísné zásady akcesority. Uvádí se, že trestní 

zákony z roku 1852 a 1950 platné na území dnešní České republiky se přibližovaly zásadě 

osamostatnění, neboli vycházely z výrazně méně přísné akcesority než současný trestní zákoník. 

Rakouská úprava z roku 1852 (podle zákona č. 117/1852 ř. z., zákon o zločinech, přečinech a 

přestupcích) má podle Solnaře blíže k zásadě osamostatnění.179 Miřička ve své účebnici z roku 

1932 píše, že: „Platný trestní zákon stojí … patrně na stanovisku akcesority spoluviny, ovšem s 

                                                 

171 KRATOCHVÍL - TPH, s. 366. 
172 SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v Československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959. S. 37. 
173 Ibid, s. 37. 
174 LANHAM, David. Accomplices, principals and causation. (Australia). Melbourne University Law Review. 1980, 

12(4), 490-515. ISSN 0025-8938. 
175 JELÍNEK - TPH, s. 326. 
176 Tento požadavek zdůrazňuje také Nejvyšší soud např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2004, sp. zn. 4 Tz 

23/2004. 
177 JELÍNEK - TPH, s. 327. 
178 Obdobně v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1366/2014. 
179 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009. S. 391. ISBN 978-80-254-4033-9. 
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omezením.“180 Prušák se domníval, že se v rakouském právu akcesorita neuplatňuje, avšak 

nepopíral těsný materiální i pojmový vztah účastenství a pachatelství.181 Řečeno jinými slovy, 

Prušák ani Solnař nepovažovali standard závislosti účastenství na pachatelství podle zákona z roku 

1852 za zásadu akcesority účastenství. K trestnosti účastenství bylo třeba, aby došlo alespoň k 

pokusu trestného činu, nebylo však nutné, aby byl pachatel hlavního činu sám trestně 

odpovědný.182 Zánik trestnosti svědčil jen tomu, u nějž se pro to vyskytly osobní důvody.183 Již z 

tohoto popisu je zřejmé, že účastenství podle zákona z roku 1852 vycházelo z vyšší než minimální 

akcesority, avšak akcesority výrazně méně přísné než současný trestní zákoník.  

Zásada osamostatnění účastenství měla být rovněž východiskem trestního zákona z roku 1950 

(Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon).184 Trestnost účastníka v rámci tohoto zákona neměla být 

důsledkem trestnosti pachatele, a k trestní odpovědnosti účastníka se proto nevyžadovala trestní 

odpovědnost hlavního pachatele.185 Zásada osamostatnění se dovozovala zejména z § 7 odst. 3 

trestního zákona z roku 1950, podle kterého „trestnost návodce a pomocníka není závislá na 

trestnosti přímého pachatele.“ Ustanovení § 7 odst. 4 téhož zákona stanovilo, že na návod a pomoc 

se uplatní ustanovení o pokusu trestného činu. Bylo tedy možné se dopustit pokusu účastenství. 

Zároveň bylo možné být účastníkem na činu jinak trestném. Akcesorita účastenství podle trestního 

zákona z roku 1950 byla tedy oproti současnému trestnímu zákoníku volnější, a to jak ve smyslu 

kvantitativním – nemuselo dojít ani k pokusu trestného činu, tak i kvalitativním – přímý pachatel 

nemusel být trestně odpovědný. Je patrné, že trestní zákon z roku 1950 vycházel z extrémně 

limitované akcesority, z osamostatnění účastenství. Tím měla být naplněna zásada odpovědnosti 

za zavinění, tedy vlastní zavinění nezávislé na cizí vině.186  

Za dokonaný návod se podle zákona z roku 1950 považovalo už úspěšné vzbuzení rozhodnutí 

spáchat trestný čin, byť se rozhodnutí ještě žádným způsobem neprojevilo ve vnějším světě.187 To 

potom mohlo uvádět soudy do mimořádně nesnadné důkazní situace, neboť bylo třeba prokázat 

něco, co se odehrávalo pouze v mysli případného pachatele. Jinak tomu mělo být v případě 

pomoci. Říha uvádí, že pro trestní odpovědnost za pomoc (tedy ne pokus pomoci) bylo soudy 

                                                 

180 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: část obecná. 10. vyd. Praha: Všehrd, 1932. S. 78. 
181 PRUŠÁK - Studie o účastenství, s. 119. 
182 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: část obecná. 10. vyd. Praha: Všehrd, 1932. S. 78 an. 
183 Ibid, s. 78-80. 
184 NOVOTNÝ, František. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplnění vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. S. 191 an. ISBN 978-80-7380-651-4. 
185 KRATOCHVÍL, Vladimír. Zásada osamostatnění účastenství: argumenty "pro" a "proti". Právní praxe. 1996, 530-

540. ISSN 1211-0825. 
186 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 79. 
187 Ibid, s. 91. 
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fakticky vyžadováno dokonání hlavního trestného činu, přestože zásady pro návod a pomoc byly 

v zákoně totožné. Tím praxe oslabovala zákonem deklarované osamostatnění účastenství.188  

Trestní zákon z roku 1961 představoval rozluku s dosud uplatňovanou zásadou osamostatnění 

účastenství, tj. zásadou extrémně limitované akcesority. České trestní právo mělo nově po 

sovětském vzoru vycházet z přísné akcesority.189 Podle § 10 odst. 1 TZ 1961 bylo k trestní 

odpovědnosti účastníka zapotřebí, aby byl trestný čin dokonán nebo aby došlo aspoň k pokusu 

trestného činu. V rovině kvalitativní vyžadovala právní úprava z roku 1961 trestní odpovědnost 

hlavního pachatele.  

Akcesorita účastenství v úpravě z roku 1961 tak byla v rovině kvantitativní i kvalitativní stejně 

přísná jako současná právní úprava. Je zajímavé, že ke zpřísnění akcesority účastenství došlo právě 

zákonem, který ustanovením § 10 odst. 1 písm. a) vpravil do českého právního řádu organizátorství 

jako třetí modalitu účastenství. Tudíž tento zákon na jednu stranu zavedl účastenství ve formě 

organizátorství, které Solnař považoval za tak závažné, že by mělo mít přednost i před 

spolupachatelstvím,190 a na druhou stranu účastníky (včetně organizátora) učinil na hlavním 

pachateli mnohem závislejšími než v předchozí úpravě.  

Takto přísná akcesorita měla na první pohled vést k mezerovitosti trestního postihu. To znamená, 

že určitá část osob, které už dokončily účastnické jednání, měla zůstat nepotrestána, protože z 

různých důvodů nedošlo ani k pokusu trestného činu. Tomu měl předcházet § 7 odst. 1 a 2 TZ 

1961, který umožnil postihovat v rámci přípravy ta účastnická jednání, která nebylo možné kvůli 

přísné akcesoritě stíhat prostřednictvím § 10 odst. 1 TZ 1961. Příprava byla obecně trestná, bylo 

tedy možné v jejím rámci postihovat všechny „pokusy“ účastenství. Postihování účastnických 

jednání v rámci přípravy převzal i současný trestní zákoník, ovšem s tím rozdílem, že příprava 

trestného činu už není obecně trestná. O vhodnosti postihování účastníků, zejména pak 

organizátorů, v rámci přípravy bude kromě jiného pojednáno v následující části této práce. 

4.3. Problémy akcesority účastenství z pohledu organizátora 

Tato část se zaměří na problematické důsledky přísné akcesority v českém právním řádu – zejména 

na otázky pokračování v účastenství, na oblast situací, kdy se vůle účastníka nekryje se skutečností 

(včetně postihování účastnických jednání v rámci přípravy) a na někdy vytýkané nedostatečné 

                                                 

188 Ibid, s. 92. 
189 KRATOCHVÍL, Vladimír. Zásada osamostatnění účastenství: argumenty "pro" a "proti". Právní praxe. 1996, 530-

540. ISSN 1211-0825. 
190 ŘÍHA - Účastenství v trestním právu, s. 113. 
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provedení zásady odpovědnosti za vlastní zavinění v rámci účastenství. Nepříznivé důsledky 

akcesority se do jisté míry dotýkají všech typů účastenství, avšak v případě osoby organizátora se 

nedostatky právní úpravy akcesority projevují výraznějším způsobem nežli u návodce a 

pomocníka. 

Ustanovení § 116 TZ definuje pokračování jako „takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky 

vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, 

jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a 

souvislostí v předmětu útoku.“ 

Předně nelze posoudit jako pokračování v trestném činu, pokud stejná osoba spáchá některé dílčí 

útoky jako pachatel a jiné v postavení účastníka, případně v jiných modalitách účastenství (např. 

jednou jako organizátor a jednou jako pomocník). Soudní praxe dále nepovažuje za pokračování 

v trestném činu, pokud jde o účastenství na trestných činech různých přímých pachatelů.191 192 193 

Soudy se většinou omezují na konstatování, že důvodem tohoto výkladu je právě přísné pojetí 

akcesority v českém právu. Účastník je závislý na trestní odpovědnosti hlavního pachatele, hlavní 

pachatel a účastník tak v očích soudů tvoří jakousi nerozlučnou dvojici. Jakékoli změny v 

konstelaci osob (přesuny účastníka na pozici hlavního pachatele a naopak či obměna hlavního 

pachatele), proto způsobují, že nemůže jít o jediný pokračující trestný čin. Naopak pokračování ve 

stejné modalitě účastenství na trestném činu jednoho hlavního pachatele možné je.194 195 

Důsledkem této praxe je však to, že v určitých případech není možné adekvátně posoudit 

nebezpečnost jednání účastníků. Pokud nejde o pokračování v trestném činu nelze sčítat škody u 

majetkových deliktů,196 197 ale ani poškozené osoby, např. zavražděné osoby (§140 odst. 3 písm. 

a) TZ), osoby, kterým bylo těžce ublíženo na zdraví (§ 145 odst. 2 písm. a) TZ) a další. Pokud 

tedy organizátor postupně, veden jednotným úmyslem, zosnuje vraždu tří osob a pokaždé bude 

vykonavatelem jiný hlavní pachatel, organizátor bude moci být uznán vinným jen podle § 140 

odst. 2 TZ a nikoli podle § 140 odst. 3 písm. a) TZ. Organizátor bude v takovém případě podléhat 

                                                 

191 Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 30. novembra 1988, sp. zn. Ndt 72/88. 
192 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009. 
193 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 3.1994 sp. zn. 5 To 25/94. 
194 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. 

Kodex. S. 206. ISBN 978-80-7478-790-4 
195 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009. 
196 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2008, sp. zn. 8 Tdo 814/2008. 
197 NOVOTNÝ, František et al. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion, 

2010. ISBN 978-80-7317-084-4. 
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trestní sazbě dvanáct až dvacet let odnětí svobody na místo patnácti až dvaceti či výjimečnému 

trestu.  

Neadekvátní posouzení nebezpečnosti a někdy nemožnost uložení odpovídajícího trestu se může 

negativně projevit v trestní odpovědnosti všech typů účastníků, avšak je to právě organizátorství, 

u něhož se ustálený soudní výklad akcesority a pokračování v trestném činu jeví jako 

nejabsurdnější. Dominantní postava zločinného záměru je v rámci tohoto výkladu nesmyslně 

závislá na pouhých vykonavatelích svého plánu. Organizátorův celý záměr ani nemusí být znám 

jednotlivým přímým pachatelům. Organizátor může vytvořit plán, který dalece přesahuje to, 

čeho si jsou jednotliví pachatelé vůbec vědomi. Může jít o složitý komplot, v jehož středu je 

organizátor osnující plány a jen on bude s to vidět veškeré důsledky své trestné činnosti. V rozporu 

s tím, jak by na tuto situaci nahlížela veřejnost, bude takový organizátor závislý na trestní 

odpovědnosti pachatelů, jejichž činnost zosnoval či řídil. Soud mu sice může přičíst k tíži 

skutečnost, že spáchal více trestných činů (§ 42 písm. n) TZ), v některých případech naopak bude 

možné přistoupit ke zvýšení horní hranice trestní sazby podle § 43 odst. 1 TZ. I přesto však celkový 

rozsah organizátorovy činnosti nebude zcela reflektován trestním postihem, neboť organizátora 

nebude možné uznat vinným v rámci kvalifikovaných skutkových podstat, které by naplnil až 

souhrnem všech jím organizovaných trestných činů. 

Konkrétním příkladem širokého plánu organizátora může být situace, kterou uvádí Tonger,198 kdy 

organizátor zosnuje a řídí dvacet úvěrových podvodů s jednotlivým úvěrem ve výši 300 tisíc a 

pokaždé s jiným hlavním pachatelem. Je možné, že se každý hlavní pachatel rozdělí o zisk s 

organizátorem na půl (spíše by však organizátor inkasoval více). Celkový zisk organizátora by byl 

3 miliony a celkový zisk každého pachatele 150 tisíc. Jednotliví pachatelé by ani netušili, jaký je 

úplný rozsah trestné činnosti organizátora. On by byl původcem plánu, který dalece přesahuje 

jednotlivé pachatele. České pojetí akcesority a jeho výklad ve spojení s existencí organizátorství 

jako formy účastenství však neumožní řádně vyjádřit nebezpečnost organizátorova jednání. Přitom 

jedním z důvodů společenské nebezpečnosti organizátora může být právě jeho zapojení do páchání 

mnoha trestných činů mnoha různých pachatelů.199 

Bylo by možné namítat, že soudy nepochybně vezmou v potaz celkový rozsah trestné činnosti, 

byť by nemohly posoudit organizátora podle vyšší trestní sazby. To se zdá logické, ale souvisí s 

                                                 

198 TONGER, Michal. Pokračování v účastenství. Trestněprávní revue. 2008, 7(8), 248-251. ISSN 1213-5313. 
199 ELDAR, Shachar. Holding Organized Crime Leaders Accountable for the Crimes of their Subordinates. Criminal 

law and Philosophy. 2012, 6(2), 207-225. DOI: 10.1007/s11572-012-9139-z. ISBN 10.1007/s11572-012-9139-z. 

Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s11572-012-9139-z 
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tím další výtka současné úpravě, která je též důvodem, proč se domnívám, že nemožnost 

pokračování se jeví ještě nesmyslnější v případě organizátora než například v situaci, kdy si dva 

pachatelé střídají role pachatele a pomocníka (přestože u obou jde o výklad neodrážející celkovou 

nebezpečnost jednání). Organizátor je totiž postavou, na rozdíl od střídajících se pachatelů a 

pomocníků, která je skrytá v pozadí trestného činu, často nebude vůbec přítomen na místě činu. 

Tím značně snižuje riziko svého odhalení. Naopak pachatel trestného činu je zpravidla přítomen 

na místě činu, například v případě úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 TZ je to on, kdo bude 

jednat se zaměstnancem úvěrové instituce, a je to také on, koho zaznamenají bezpečnostní kamery. 

Není nutné se zcela ztotožňovat s teoriemi o racionálním pachateli k tomu,200 aby bylo zřejmé, že 

potencionální zisky z trestné činnosti (např. finanční) musejí být efektivně vyvažovány riziky 

souvisejícími s trestnou činností (např. odhalení, trest), aby byla prevence kriminality účelná.201 

Naše právní úprava však protismyslně umožňuje organizátorovi násobit zisky z trestné činnosti, 

aniž by se pro něj zvyšovalo riziko v podobě trestu. Možnosti soudu vzít v úvahu celkový rozsah 

trestné činnosti organizátora jsou omezené, protože se soud nemusí dozvědět o všech trestných 

činech, které organizátor spáchal. 

Organizátor je logickým počátkem a tvůrcem (osnovatelem) související trestné činnosti, od 

jeho osoby se odvíjí jednání přímých pachatelů, ne naopak, jak naznačuje právní úprava a výklad 

akcesority organizátorství a pokračování. K tomu by bylo možné poznamenat, že návodce je 

iniciátorem trestného činu a na rozdíl od organizátora jím být musí. Pomocník zase může spáchání 

trestného činu dokonce umožnit. Návodci i pomocníkovi ovšem zpravidla chybí určitá kontrola 

nad trestným činem, která vyplývá z postavení organizátora (blíže viz kapitola III). Přestože tedy 

mezi jednáním jakéhokoli účastníka a jednáním hlavního pachatele musí existovat příčinná 

souvislost, návodce ani pomocník nemají dominantní postavení, které charakterizuje organizátora. 

Zároveň typicky nejsou osnovateli rozsáhlého plánu, který může přesahovat vědomí jednotlivých 

pachatelů. Dopad nemožnosti posouzení jednání návodců a pomocníků v rámci pokračování 

trestného činu by měl být proto o něco méně závažný než v případě organizátora. 

Právní úpravu a výklad akcesority organizátorství a pokračování lze označit za nevhodný, neboť 

nezřídka znemožňuje  odpovídajícím způsobem vyjádřit závažnost organizátorova jednání. 

                                                 

200 O tomto kriminologickém směru se zmiňuje také: NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL et al. Kriminologie. 3., 

přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. S. 114. ISBN 978-80-7357-377-5. 

 
201 Podobně také: HALEVỊ, Gavriʼel. The matrix of derivative criminal liability. New York: Springer, c2012. S. 44-

45. ISBN 978-3-642-28105-1. 
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Druhou problematickou oblastí související s naukou o akcesoritě jsou situace, kdy se vůle 

organizátora, případně jiného účastníka, zcela nekryje s jednáním či nejednáním hlavního 

pachatele.  

První takovou situací je, když zamýšlený pachatel z různých důvodů trestný čin nespáchá a 

ani se o něj nepokusí. V rámci účastenství obecně to může být například proto, že se návodci 

nepodařilo vzbudit v pachateli rozhodnutí spáchat trestný čin nebo se mu to sice podařilo, ale 

pachatel nebyl s to ke spáchání trestného činu přistoupit. Obdobně by tomu bylo u organizátora, 

pokud by zosnoval čin a nedošlo by ani k jeho pokusu. Kvůli požadavkům kvantitativní stránky 

akcesority by v tomto případě nebylo možné organizátora trestně stíhat v postavení podle § 24 

odst. 1 písm. a) TZ. Tyto případy by tedy unikly trestnímu postihu, kdyby § 20 odst. 1 TZ 

nestanovil, že účastnická jednání jsou též formou přípravy. Pokus účastenství je tedy možné 

postihovat v rámci přípravy v případech, kdy nedojde ani k pokusu trestného činu a příprava je 

trestná ve smyslu § 20 odst. 1 TZ. 

Dále může nastat situace, kdy se organizátor zamýšlí podílet na závažnějším trestném činu, 

ale hlavní pachatel se dopustí trestného činu méně závažného. Kupříkladu organizátor zosnuje 

loupež, ale pachatel se dopustí pouze krádeže. V takovém případě bude organizátor postihnut za 

přípravu loupeže, která je trestná (§ 173 odst. 5 TZ) a zároveň je v ní krádež obsažena. Pokud však 

organizátor zamýšlí trestný čin, u něhož není příprava trestná, a zároveň se pachatel dopustí méně 

závažného činu, než organizátor naplánoval, bude organizátor pravděpodobně odpovídat za 

organizování méně závažného činu, pokud je v závažnějším činu obsažen.202 

Posledním případem je, když se organizátor zamýšlí podílet na činu méně závažném, než 

jakého se pachatel dopustí. Předpokladem trestnosti za účastenství je, že se pachatel dopustil 

trestného činu stejného druhu, tj. že méně závažný čin je konzumován činem závažnějším (např. 

těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 TZ a vražda podle § 140 odst. 1 TZ).203 Potom půjde 

o účastenství na méně závažném činu. Pokud naopak pachatel spáchá trestný čin zcela odlišný od 

trestného činu zamýšleného organizátorem, půjde typově o první případ popsaný výše – tedy jako 

by nedošlo ani k pokusu trestného činu – a organizátora půjde postihovat pouze v rámci přípravy. 

Akcesorita v českém právu je nastavená tak přísně, pokud by nebyla doplněna o účastnické formy 

přípravy, mnoho případů pokusů účastenství by zůstalo nepostihnutelných. Formulace § 20 odst. 

                                                 

202 JELÍNEK - TPH, s. 329. 
203 Ibid, s. 329.  
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1 TZ tak vyvažuje míru akcesority zakotvenou v § 24 odst. 1. Jde vlastně o zákonné obcházení 

míry akcesority tak, jak je v českém právním řádu nastavena.204 I s můstkem § 20 odst. 1 TZ se 

však nezdá, že by byl problém úplně vyřešen, naopak takové pojetí generuje další potíže.  

Pokud účastník už dokončil své jednání (např. opatřil zbraně, psychicky povzbudil, předal 

pachateli plán činu), aktivita se přesunula na stranu hlavního pachatele. Účastník však v momentě 

ukončení svého účastnického jednání neví, zda a jakým způsobem bude odpovídat.205 Ve třetí 

kapitole této práce, v části o subjektivní stránce organizátora, je pojednáno také o tom, že 

organizátor má nad ostatními účastníky a někdy i nad pachatelem samotným informační převahu. 

Měl by být lépe než kdo jiný s to předvídat, jakým způsobem se rozvine objektivní stránka 

trestného činu. Může v některých případech dokonce vybrat, kdo bude pachatelem jeho komplotu. 

Jeho představa o pravděpodobnosti dokonání trestného činu by proto měla být přesnější než u 

ostatních účastníků a někdy i než u samotného pachatele. Jeho nejistota, co do způsobu případné 

trestní odpovědnosti, by proto měla být o něco nižší než u návodce či pomocníka.  

Na druhou stranu rozhodně ani organizátor nemůže předvídat vše, a proto, stejně jako v případě 

návodce a pomocníka, organizátor do určité míry odpovídá za události, které jsou z jeho pohledu 

nahodilé.206 To je samozřejmě těžko přijatelné. Na druhou stranu je třeba dodat, že náhoda nemůže 

způsobit vyšší míru trestní odpovědnosti, účastník vždy odpovídá nejvýše za jednání kryté jeho 

zaviněním. Tedy náhoda může způsobit jen jeho trestní neodpovědnost, příp. mírnější trestní 

odpovědnost za přípravu trestného činu. Je však nepatřičné, že dva různí organizátoři, návodci či 

pomocníci mohou vykonat objektivně zcela totéž a v závislosti na náhodě bude každý odpovídat 

jiným způsobem. 

Nepostačuje říci, že problémem účastnických forem přípravy je to, že příprava není v českém 

právním řádu obecně trestná. Je totiž třeba si uvědomit, že míra užití trestní represe je především 

otázkou trestní politiky. Existují právní řády, kde není obecně trestný ani pokus trestného činu. 

Například francouzský Code pénal (version consolidée au 17 septembre 2017) v art. 121-4/2 

stanoví, že pokus je obecně trestný jen v případě zločinů („crime“) a nikoli v případě přečinů 

(„délit“). Vychází se totiž z myšlenky, že pokud nedošlo k následku trestného činu, jeho 

společenská závažnost je nižší. Naopak při obecné trestnosti pokusu, příp. i přípravy, je kladen 

větší důraz na prevenci. Proto samo o sobě není problémem, že příprava není obecně trestná, a 

                                                 

204 ŘÍHA, Michal. Příprava trestného činu a účastenství. Trestní právo. 2008, 13(12), 19-24. ISSN 1211-2860. 
205 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 

práva. Praha: Novatrix, 2009.  S. 392. ISBN 978-80-254-4033-9. 
206 Ibid, s. 393. 
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proto někteří účastníci uniknou trestu. Problém je, že někteří zcela uniknou trestu a jiní budou 

potrestáni, přestože jejich činnost se objektivně neliší. Například v situaci, kdy organizátor A 

zosnuje trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 TZ a hlavní pachatel A se o trestný čin 

pokusí, organizátor A bude potrestán jako účastník na trestném činu ublížení na zdraví podle § 

146 odst. 1. Pokud organizátor B zosnuje týž trestný čin a hlavní pachatel B se o něj ani nepokusí, 

organizátor B zcela unikne trestu. Pokud by byla obecně trestná příprava, organizátor B by mohl 

být stíhán alespoň v jejím rámci, a tedy by mezi organizátorem A a B nebyl tak propastný rozdíl. 

S touto problematikou souvisí také to, že i pokud účastník neunikne trestu a bude potrestán v rámci 

přípravy, nebezpečnost jeho činnosti nebude dostatečně vyjádřena.207 On totiž svůj podíl na 

činu již mohl dokončit (pokud není svázán až s pokusem trestného činu – jako např. 

organizátorovo řízení). Označení jeho jednání jako jednání přípravného tedy není dostatečné. K 

tomu lze dodat, že postihování účastnických jednání v rámci přípravy je nevhodným směšováním 

otázek účastenství a vývojového stadia trestného činu.208  

Navíc pokud vyjdeme z toho, že organizátor je dominantní postavou trestného činu, pak musíme 

dojít k závěru, že pokus organizátorství se svou závažností blíží mnohem spíše pokusu trestného 

činu než pokusu pomoci či návodu. Proto jeho postih v rámci přípravy, resp. únik postihu, pokud 

příprava není trestná, se jeví jako nelogický, pokud je pokus trestného činu u pachatele obecně 

trestný.  

Poslední problém akcesority organizátorství, který na tomto místě bude zmíněn, už částečně 

vyplynul z předchozích odstavců – jde o nedostatky individualizace trestní odpovědnosti a 

provedení zásady odpovědnosti za vlastní zavinění. Individualizací trestní odpovědnosti je třeba 

rozumět maximální nebo alespoň optimální vyjádření konkrétní povahy a závažnosti spáchaného 

činu, s ohledem na osobnost pachatele (účastníka) a jeho poměry.209 

Někteří autoři uvádějí, že už samotná existence akcesority (tj. větší než minimální akcesority) je v 

rozporu s moderní etikou, jejíž součástí je odpovědnost za vlastní zavinění.210 Jinak řečeno někteří 

spatřují podstatu akcesority účastenství v tom, že účastník vlastně odpovídá za čin jiného, tedy 

                                                 

207 ŘÍHA, Michal. Příprava trestného činu a účastenství. Trestní právo. 2008, 13(12), 19-24. ISSN 1211-2860. 
208 PELC, Vladimír. Základy trestní odpovědnosti za účastenství v trestním právu. In: VI. Konference studentské 

vědecké odborné činnosti: sborník vítězných prací: sekce doktorandských prací. Praha: Univerzita Karlova: Právnická 

fakulta, 2013, s. 23-36. ISBN 978-80-87146-84-2. 
209 KRATOCHVÍL, Vladimír. Cesty individualizace trestní odpovědnosti, či konstatování trestní neodpovědnosti: 

hmotněprávní nebo procesně právní problém? : (text inaugurační přednášky, konané dne 11. 11. 2004 před vědeckou 

radou Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě). Právny obzor. 2005, 88(1), 13-31. ISSN 0032-6984. 
210 PRUŠÁK - Studie o účastenství, s. 114. 
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vnímají účastenství jako tzv. „vypůjčenou trestní odpovědnost“ („borrowed criminality“).211 

Pokud by skutečně odpovědnost za účastenství byla pouze odpovědností za čin jiného, pak by byla 

z pohledu zásady za vlastní zavinění zcela neudržitelná. Už výše bylo řečeno, že akcesorita 

umožňuje spojit účastníka s činem, který odůvodňuje použití trestní represe. Takový čin může být, 

díky zásadě legality, pouze čin uvedený ve zvláštní části trestního zákoníku. Netypizované jednání 

účastníka se skutkovou podstatou vymezenou ve zvláštní části trestního zákoníku typizuje. To 

však neznamená, že účastník odpovídá za jiné než vlastní zavinění. Naopak, na počátku každé 

trestní odpovědnosti musí být vlastní volba spáchat nebo se podílet na spáchání trestného činu. 

Postih účastníka proto není postihem za jednání jiného, ale postihem za jeho vlastní volbu podílet 

se na trestném činu, která se projevila jeho účastnickým jednáním.212 213 Odlišný typ 

odpovědnosti za účastenství v diferencovaných systémech není odpovědností za cizí zavinění, 

ale pouze odrazem způsobu zapojení se do páchání činu, který si účastník zvolil. K tomu je 

však nezbytné dodat, že organizátor si zvolil podílet se na trestném činu zosnováním nebo 

řízením, tedy dominantním způsobem. Právě jeho závislost na přímém pachateli se proto jeví 

jako nedostatečně odrážející skutečnost, tedy neumožňující dostatečnou individualizaci trestní 

odpovědnosti. 

Domnívám se, že obecně akcesorita účastenství není narušením zásady za vlastní zavinění, ale 

pouze odrazem způsobu podílení se na trestném činu, který si účastník zvolil. V případě 

organizátora však tato závislost dostatečně nereflektuje dominantní postavení organizátora, 

neumožňuje tedy dostatečně individualizovat jeho trestní odpovědnost.  

Z této části vyplynulo, že výklad akcesority účastenství může v praxi přinášet značné obtíže. 

Rovněž bylo pojednáno o tom, že problematika akcesority účastenství se specifickým způsobem 

dotýká právě osoby v postavení organizátora. Následující část této práce se proto zaměří na možná 

řešení problémů akcesority organizátorství. 

4.4. De lege ferenda o organizátorství a akcesoritě 

Problémy akcesority účastenství a především organizátorství rozebrané v předcházející části této 

kapitoly je možné řešit řadou způsobů. Například lze přistoupit k nejméně invazivnímu řešení a 

                                                 

211 STEWART, The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes. 
212 HALEVỊ, Gavriʼel. The matrix of derivative criminal liability. New York: Springer, c2012. S. 20. ISBN 978-3-

642-28105-1. 
213 Obdobně také v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2005, sp. zn. 7 Tdo 440/2005. 
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pouze změnit výklad akcesority účastenství.214 Dále je možné rozvolnit akcesoritu, zejména 

akcesoritu kvantitativní,215 a přiblížit se k osamostatnění účastenství.216 Nejradikálnějším řešením 

by potom bylo zcela změnit systém účastenství a do budoucna aplikovat systém jediného 

pachatele, unitární systém. Případně by bylo možné zavést nový trestný čin – skutkovou podstatu 

účastenství do zvláštní části trestního zákoníku.217  

Všechna tato řešení by sama o sobě cílila stejným způsobem na všechny tři modality účastenství. 

Předchozí kapitoly ovšem ukázaly, že organizátor je vzhledem k návodu a pomoci natolik 

specifický, že přijmout stejné řešení pro všechny typy účastenství by nebylo správné. Jakkoli je 

tedy debata o výše uvedených možných přístupech k akcesoritě účastenství potřebná, tato práce se 

bude zabývat řešením, které má cílit konkrétně na problémy akcesority organizátorství.  

Prvním možným řešením by samozřejmě bylo změnit právní úpravu účastenství a pachatelství tak, 

aby organizátor již nebyl pouhým účastníkem, ale byl nově spolupachatelem trestného činu. 

Tedy zcela vyřadit pojem organizátorství jako modality účastenství z českého právního řádu. 

Zároveň s tím by bylo nutné rozšířit pojem spolupachatele tak, aby pod něj bylo možné podřadit 

rovněž organizátora. 

Organizátor by v tomto pojetí již nebyl závislý na přímém pachateli, pročež by bylo nově možné 

dopustit se pokusu organizátorství. Otázkou je, zda by bylo možné pokračovat v organizátorství 

činů různých pachatelů, tedy zda by záměna přímého pachatele neodporovala požadavku „stejného 

nebo podobného způsobu provedení (§ 116 TZ).“ Domnívám se však, že nikoli, protože požadavek 

na způsob provedení by se měl primárně vztahovat k osobě organizátora. Pokud by tedy způsob 

jeho činnosti – zosnování či řízení – byl podobný nebo stejný, bylo by, v případě podřazení 

organizátorství pod pojem spolupachatelství, možné v organizátorství pokračovat ve smyslu § 116 

TZ i v případě obměny přímého pachatele trestného činu. Pokud by ovšem zákonodárce zvolil toto 

řešení a o výkladu § 116 TZ ve vztahu k organizátorství by vznikly pochybnosti, bylo by nejspíše 

vhodné vložit do § 116 druhý odstavec, který by pokračování v zosnování či řízení činů různých 

pachatelů výslovně umožnil. 

                                                 

214 K tomu blíže: TONGER, Michal. Pokračování v účastenství. Trestněprávní revue. 2008, 7(8), 248-251. ISSN 1213-

5313. 
215 ŘÍHA, Michal. Příprava trestného činu a účastenství. Trestní právo. 2008, 13(12), 19-24. ISSN 1211-2860. 
216 KRATOCHVÍL, Vladimír. Zásada osamostatnění účastenství: argumenty "pro" a "proti". Právní praxe. 1996, 530-

540. ISSN 1211-0825. 
217 STEWART, The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes. 
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Souhlasím však se Solnařem, když tvrdí, že podřazení organizátora pod pojem spolupachatele, 

stále dostatečně nereflektuje společenskou závažnost jeho jednání.218 Je-li organizátor často 

nebezpečnější než samotný pachatel, totiž má-li dominantní podíl na činu, pak je adekvátní, aby 

také jeho trestní odpovědnost byla odlišná. Vysoká závažnost organizátorství je dána intenzitou 

jeho subjektivní stránky, jeho klíčovým vlivem na rozvoj objektivní stránky i možnou šíří plánu, 

která přesahuje jediný trestný čin. Pouhou aplikaci přitěžující okolnosti podle § 42 písm. o) TZ 

bych nepovažovala za dostatečnou. 

Solnař se proto přiklání k druhému možnému řešení – organizátora ponechat, ale změnit hierarchii 

mezi formami trestné součinnosti tak, aby i spolupachatelství bylo konzumováno 

organizátorstvím.219 Pro organizátora by potom platila stejná pravidla trestní odpovědnosti jako 

pro pachatele. Organizátor by tedy, stejně jako v prvním pojetí, nebyl závislý na přímém pachateli 

činu. Nic by tedy nebránilo posuzování činu jako pokusu organizátorství, případně pokračování 

v organizátorství trestných činů různých pachatelů. Zároveň by byl organizátor ve shodě se 

skutečností pojímán jako původce a klíčový aktér trestného činu. Tento krok bych považovala za 

velice vítaný a domnívám se, že by výrazně zlepšil logickou konzistentnost české právní úpravy 

trestné součinnosti. 

V některých zvláštních případech by ovšem ani tento přístup nemusel být zcela výstižný. 

Organizátor může zosnovat a řídit čin tak, aby fungoval jako hodinový stroj. Činnost organizátora 

se tak neprojevuje pouze nebezpečností organizátora samotného, ale projevuje se v nebezpečnosti 

celé trestné činnosti jím řízené či zosnované. Vysoká závažnost organizátorovy činnosti se proto 

nutně odráží i v nebezpečnosti jednání dalších osob podílejících se na trestném činu, pokud jejich 

subjektivní stránka kryla i přítomnost organizátora a znaly jeho plán alespoň v hrubých rysech.  

Plánovitost trestné činnosti zvyšuje celkovou nebezpečnost činu. To znamená, že i trestní 

odpovědnost přímých pachatelů/dalších účastníků by měla reflektovat tuto zvýšenou závažnost. 

Proto by pro tyto případy bylo zajímavé zvážit vytvoření nové obecné formy trestné součinnosti 

– organizované skupiny, vůči které by organizátor, spolupachatel, pachatel, návodce i pomocník 

byli subsidiární. Takový přístup by se mohl inspirovat institutem známým z mezinárodního práva 

trestního - tzv. Společným zločineckým podnikem (Joint criminal enterprise), který je obecnou 

formou páchání trestného činu v mezinárodním právu. Podmínky této formy páchání trestného 

                                                 

218 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního 
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činu se liší v podání různých mezinárodních tribunálů, ovšem v nejobecnější podobě je třeba, aby 

pachatelé měli alespoň společný plán či záměr a aby jejich příspěvek k činnosti skupiny byl 

významný, byť nemusí být nezbytný pro spáchání činu.220 Na spáchání trestného činu ve formě 

organizované skupiny jako obecné formy trestné součinnosti by se tedy mohli podílet nejen dnešní 

spolupachatelé a organizátoři, ale též návodci a pomocníci. 

Proti takovému přístupu by bylo možné namítat, že už se v našem právním řádu vyskytují dva jiné 

instituty, které mají za cíl postihovat organizovanou trestnou činnost, tj. organizovaná zločinecká 

skupina (§§ 107, 108 a 129 TZ) a organizovaná skupina, která se vyskytuje jako zvláště 

přitěžující okolnost u některých trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku (např. § 173 

odst. 2 písm. a) TZ). V této souvislosti je třeba zopakovat (viz 3.3), že podmínkou organizátorství 

není vytvoření organizované skupiny,221 a naopak, že na činnosti organizované skupiny nemusí 

být zúčastněna osoba právně kvalifikovaná jako organizátor ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a) TZ.222  

Vytvořit organizovanou skupinu jako obecnou formu trestné součinnosti by však mělo oproti již 

existujícím postupům jisté výhody. Předně by mohla pomoci lépe vyjádřit nebezpečnost trestné 

činnosti i v případech trestných činů, které nemají ve své skutkové podstatě uvedené spáchání v 

organizované skupině. Zároveň by tato forma trestné součinnosti lépe odrážela skutečnost, že 

organizovaný zločin se často vyskytuje ve fluidních formách,223 které nemusejí odpovídat definici 

§ 129 TZ (např. požadavkům na vnitřní organizační strukturu, zaměření na soustavné páchání 

úmyslné trestné činnosti). Dále by tato obecná forma trestné součinnosti pomohla vyřešit problémy 

akcesority, a to nejen z pohledu organizátora – členové skupiny by mohli střídat svoje úlohy v 

jednotlivých trestných činech (jednou by se osoba A účastnila jako pomocník, po druhé jako 

spolupachatel, po třetí jako organizátor), a nebylo by to na překážku posuzování jejich činnosti 

jako pokračování v trestném činu. Rovněž by na zločineckou skupinu bylo nahlíženo jako nyní na 

pachatelství, pročež by bylo možné spáchat pokus trestného činu prostřednictvím organizované 

skupiny.  

Organizované skupině jako obecné formě trestné součinnosti by bylo možné vytýkat, že v ní není 

osoba organizátora dostatečně odlišena od ostatních členů skupiny, a tedy jeho závažnost není 

                                                 

220 CASSESE - Cassese's international criminal law, s. 164-165. 
221 KRATOCHVÍL - TPH, s. 354. 
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nadřazena ostatním členům. Domnívám se však, že pokud by organizovaná skupina byla 

nadřazena spolupachatelství, pachatelství i organizátorství, závažnost této formy trestné 

součinnosti by byla nesporná. Nic však nebrání tomu, aby i v rámci organizované skupiny 

existovala zvláštní funkce/postavení organizátora pro jednotlivé trestné činy, případně pro celou 

trestnou činnost, pokud by skupina neměnila svou strukturu a měla relativně stále rozdělené úkoly.  

Tento přístup by nejen překlenul obtíže akcesority účastenství zmiňované v předcházející 

podkapitole, ale také by lépe odrážel skutečnou nebezpečnost jednání osob úmyslně 

organizovaných k trestné činnosti. To by se mohlo projevit nejen jejich označením ve výroku o 

vině, ale také např. zvýšením trestní sazby pro tuto formu trestné součinnosti. 

Pro případy, kdy by nešlo o organizovanou skupinu, zejména v případech, kdy jednotliví pachatelé 

jsou využíváni organizátorem a sami neznají celkový rozsah trestné činnosti, by bylo možné vyjít 

z pojetí, které obhajoval Solnař – organizátor jako forma trestné součinnosti nadřazená 

spolupachatelství. 

Přestože možnost vytvoření nové formy trestné součinnosti – organizované skupiny – považuji 

za teoreticky zajímavou a výstižnou vzhledem k závažnosti organizované trestné činnosti, její 

zavedení v českém právním řádu bych spíše nepodporovala. Případů organizátorství je každý 

rok jen několik desítek (viz následující kapitola) a řešení navrhované Solnařem z větší části 

uspokojivě řeší obtíže spojené akcesoritou organizátorství. Není tedy nezbytné do systému 

trestního práva zasahovat natolik dramatickým způsobem, jakým by bylo zavedení zcela nové 

formy trestné součinnosti. Ke zvýšené závažnosti trestné součinnosti zosnované a řízené 

organizátorem soud případně přihlédne při ukládání trestu osobám na činu se podílejícím (pokud 

bude organizátor odhalen) a zároveň také vyplyne z popisu skutku uvedenému v rozsudku. 
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5. Empirická studie organizátorství 

V této kapitole bude nejprve popsán způsob získávání dat o organizátorství a jejich obsah, aby byl 

původ dat dostatečně zřejmý. Následující části budou věnovány popisu informací vyplývajících 

z dat, které přiblíží zejména četnost případů organizátorství, skladbu trestných činů páchaných ve 

formě organizátorství a trestů ukládaných organizátorovi a jejich výši. Díky tomu bude možné 

získat lepší představu o výskytu organizátorství a rozhodovací praxi soudů v případech 

organizátorů. Zároveň bude možné ověřit některá tvrzení z předchozích kapitol. 

5.1. Data o organizátorství 

Data o účastenství nevyplývají z veřejně dostupných statistik. Původně jsem zamýšlela vyžádat si 

data o organizátorech odsouzených v období mezi 1. 1. 2012 a 30. 11. 2016 u Ministerstva 

spravedlnosti (dále jen „Ministerstvo“). Ukázalo se však, že Ministerstvo data o odsouzených 

organizátorech nesbírá a nejsou nijak evidována ani na úrovni soudů. Data o účastenství se naopak 

sledují na úrovni státních zastupitelství, proto mi byla Ministerstvem poskytnuta pouze data o 

osobách trestně stíhaných v předmětném období bez ohledu na to, zda byla osoba organizátora 

odsouzena, či nikoli. Zároveň z těchto dat vyplývala právní kvalifikace trestného činu spáchaného 

organizátorem, jak byla vyhodnocena státním zastupitelstvím. Na základě spisových značek 

státních zastupitelství jsem si potom podala žádost o informace u každého státního zastupitelství, 

které podle údajů Ministerstva řešilo případy organizátorů. Zejména mě zajímaly právní 

kvalifikace a tresty uložené organizátorům v případě odsouzení.  

Kopie žádosti, kterou jsem adresovala Ministerstvu, tvoří přílohu č. 1 a vzor žádostí, které jsem 

rozesílala na jednotlivá státní zastupitelství, je přílohou č. 2. Tabulka dat poskytnutých 

Ministerstvem se nachází v příloze č. 3 (na CD).  

Data o organizátorství, o která jsem žádala u státních zastupitelství, však nebylo možné generovat 

z žádného elektronického systému a jejich zjištění vyžadovalo časově náročné vyhledávání 

zaměstnanců státních zastupitelství, proto některá státní zastupitelství požadovala za vyhledání dat 

úhradu v řádu od několika set do několika tisíc korun. Data těchto státních zastupitelství jsem proto 

vyřadila ze sledovaného vzorku odsouzených pachatelů. Další státní zastupitelství mi odmítla data  

poskytnout, protože se prohlásila za nepříslušná k poskytování tohoto typu informací, případně 

neodpověděla vůbec. V mých možnostech bohužel nebylo data po těchto státních zastupitelstvích 

vymáhat prostřednictvím stížností či odvolání podle zákona č. 106/1999 Sb. Celkem se mi 

nepodařilo získat data ze 13 státních zastupitelství. Naopak 78 státních zastupitelství mi data 
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poskytlo. Případů (podle spisových značek), o kterých mám informace poskytnuté přímo státními 

zastupitelstvími, je celkem 482, v nichž bylo trestně stíháno 573 osob v postavení organizátora. 

Podle údajů Ministerstva bylo v předmětném období za organizátorství stíháno 768 osob. Ne ve 

všech případech však došlo k odsouzení stíhané osoby pro organizátorství trestného činu.  

Získaná data poskytují zajímavý vhled do rozhodovací praxe soudů ve vztahu k organizátorovi a 

také o jeho faktickém výskytu v České republice. Nemohou si však činit nárok na vytvoření 

celkového a zcela přesného obrazu o organizátorství v Česku. Jednak protože od některých 

státních zastupitelství nebylo možné získat potřebné informace o odsouzených osobách a pak, a to 

zejména, protože informace v České republice dostupné se zakládají pouze na datech sbíraných na 

úrovni státních zastupitelství. Jinak řečeno, data nemohou poskytnout žádné informace o 

případech, kdy státní zastupitelství určitou osobu nekvalifikovalo jako organizátora, ale soud jej 

pak jako organizátora uznal vinným – taková data není ani možné v České republice získat, protože 

nejsou evidována Ministerstvem ani soudy. Data o stíhaných osobách poskytnutá Ministerstvem 

jsou však úplná. 

Zpracování dat poskytnutých Ministerstvem a státními zastupitelstvími považuji za velmi 

přínosné, protože i přes jejich nedostatky jde o data z několika stovek případů, sledované 

období je bez jednoho měsíce pětileté a informace z nich generované tak nepochybně mají 

vypovídající hodnotu a mohou poskytnout zajímavou ilustraci této práce. Navíc se mi nepodařilo 

dohledat žádnou statistiku organizátorství v České republice a datový soubor získaný pro potřeby 

této práce je tedy jedinečný. Bylo by nepochybně vhodné někdy v budoucnu zpracovat podrobnější 

statistiku, ale pro její vytvoření by bylo nezbytné disponovat výrazně většími finančními, 

technickými i personálními zdroji, než jsem měla k dispozici já.  

5.2. Četnost případů organizátorství 

Dříve než bude možné se zabývat skladbou trestných činů spáchaných ve formě organizátorství, 

je dobré mít představu o tom, jak častý je výskyt účastenství ve formě organizátorství obecně.  

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem bylo v období mezi 1. 1. 2012 a 30. 11. 2016 trestně 

stíháno 768 osob v postavení organizátora, z toho o případech 573 osob se podařilo získat 

doplňující informace od státních zastupitelství. V jednom případu může být stíháno i více osob 

v postavení organizátora, proto sledovaných případů je celkem 482.  

Celkem ve 278 případech z těchto 482 byl pravomocně odsouzen organizátor ve smyslu § 24 odst. 

1 písm. a) TZ, v souhrnu bylo za sledované období a ve sledovaných případech pravomocně 
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odsouzeno 302 organizátorů podle § 24 odst. 1 písm. a). K pravomocnému odsouzení 

organizátora tedy došlo v 58 % případů (ovšem 60 trestních řízení ještě probíhalo v době, kdy mi 

byly informace poskytnuty).  

Vzhledem k tomu, že podle oficiálních statistik je každý rok odsouzeno několik desítek tisíc osob 

(např. 77 976 za rok 2013, 72 825 za rok 2014, 65 569 za rok 2015)224 225 226 je zřejmé, že počet 

odsouzených organizátorů netvoří příliš významnou část odsouzených. Na druhou stranu jen 

z datového souboru, který jsem měla k dispozici, vyplývá, že jde průměrně o 61 případů ročně 

(302 odsouzených za období 59 měsíců je 61,42 odsouzených za rok). Navíc ze sledovaných 482 

případů ještě 60 probíhalo v době, kdy mi byly informace poskytnuty. K tomu je nutné vzít 

v úvahu i případy, kdy organizátor nebyl státním zastupitelstvím právně kvalifikován jako 

organizátor ve smyslu § 24 odst. 1 písm. a), ale soud jej potom za organizátorství odsoudil. Lze 

tedy říci, že jakkoli výskyt organizátorů v trestních případech v České republice spíše vzácný, 

rozhodně nejde o zanedbatelný počet. 

Šedesát ze sledovaných 482 trestních řízení nebylo k datu odpovědi státních zastupitelství 

pravomocně skončeno.227 Ve 48 případech nebyla osoba, která byla trestně stíhána jako 

organizátor podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ, v rozsudku či trestním příkazu soudu právně 

kvalifikována jako organizátor, ale byla odsouzena jako hlavní pachatel, spolupachatel, návodce 

či pomocník. Ve 31 případech bylo postupováno podle TZ 1961.  

V 65 případech nebylo rozhodnuto odsuzujícím rozsudkem ani trestním příkazem, ale trestní 

stíhání bylo zastaveno (27), podmíněně zastaveno (10), případ byl odložen (2) nebo organizátor 

byl zproštěn obžaloby (26).  

Jednotlivé způsoby rozhodnutí o organizátorovi trestného činu, jak byly popsány výše, případně 

informace o tom, že trestní řízení nebylo dosud skončeno, jsou zobrazeny v Grafu č. 1, který byl 

                                                 

224 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Známí pachatelé. Statistický přehled podle hlav a paragrafů trestního 

zákona za rok 2013. Statistická ročenka kriminality. 2013. Dostupné z https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-

rocenky.html;jsessionid=VH1jaBMUWh_PJJ0iXuyFMlw1ipwmAKbzovi-He9F.infodata01 . 
225 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Známí pachatelé. Statistický přehled podle hlav a paragrafů trestního 

zákona za rok 2014. Statistická ročenka kriminality. 2014. Dostupné z https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-

rocenky.html;jsessionid=VH1jaBMUWh_PJJ0iXuyFMlw1ipwmAKbzovi-He9F.infodata01 . 
226 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Známí pachatelé. Statistický přehled podle hlav a paragrafů trestního 

zákona za rok 2015. Statistická ročenka kriminality. 2015. Dostupné z https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-

rocenky.html;jsessionid=VH1jaBMUWh_PJJ0iXuyFMlw1ipwmAKbzovi-He9F.infodata01 . 
227 Nejde o jednotné datum, protože odeslaných žádostí bylo 91 a státní zastupitelství odepisovala v různých časových 

intervalech.  
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generován z datového souboru vytvořeného na základě informací poskytnutých státními 

zastupitelstvími.  

 

5.3. Skladba trestných činů spáchaných ve formě organizátorství 

V úvodu této práce bylo zmíněno, že pluralita osob účastnících se na trestném činu může zvyšovat 

šance na jeho dokonání, jakož i jeho nebezpečnost zejména násobením sil a schopností pachatelů. 

Zároveň, jak shodně uvádí Říha i Gaiu, nejzávažnější druhy kriminality bývají páchány právě 

za spolupráce více osob.228 229 Ve třetí kapitole v této práce, v části o objektivní stránce 

organizátorství, jsem projevila názor, že právě přítomnost organizátora může specifickým 

způsobem zvýšit nebezpečnost páchané trestné činnosti a může umožnit spáchání i velmi 

komplexních trestných činů. Přítomnost organizátora by měla zpravidla zvyšovat efektivitu 

páchání trestné činnosti, neboť organizátor by měl zajistit účelnou koordinaci podílejících se osob, 

a tedy maximální využití lidského kapitálu, předvídat možné komplikace trestné činnosti a 

minimalizovat pravděpodobnost dopadení. Plán organizátora navíc může svým rozsahem 

přesahovat jednotlivé trestné činy páchané různými přímými pachateli. 

Z dat poskytnutých Ministerstvem vyplývá, že celkem bylo za organizátorství trestně stíháno 

768 osob za 1238 trestných činů podle trestního zákoníku a dalších 129 trestných činů podle TZ 

1961. Na každou stíhanou osobu tak průměrně připadalo za sledovnané období 1,8 trestného činu, 

tj. po zaokrouhlení 2 trestné činy. Četnosti jednotlivých trestných činů podle trestního zákoníku, 

                                                 

228 JELÍNEK - TPH, s. 299. 
229 GAIU, Lucian. The Sanctioning Treatment of Criminal Participation by Inactivity. EIRP Proceedings. 2013, 8(1), 

80-85. ISSN 2067-9211. 
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pro které bylo vedeno trestní stíhání osoby v postavení organizátora, jsou uvedeny v Tabulce 1, 

jednotlivé četnosti trestných činů podle TZ 1961 jsou uvedeny v Tabulce 2. 

  

§ četnost § četnost § četnost § četnost 

140 4 187 1 222 6 279 4 

145 1 188 1 228 20 283 38 

146 6 192 1 230 2 286 2 

158 2 193 1 233 3 288 1 

168 4 199 1 234 23 299 1 

170 2 202 1 235 0 316 1 

171 1 204 1 240 30 317 1 

172 1 205 117 245 1 328 2 

173 41 206 43 251 1 329 27 

175 42 207 4 254 6 331 3 

177 4 209 206 256 6 332 2 

178 40 210 33 260 1 336 1 

180 2 211 396 268 1 337 18 

181 20 212 2 270 1 341 1 

182 1 214 16 272 3 346 2 

183 1 216 11 274 1 350 4 

185 1 218 1 276 3 353 2 

 

 

§ četnost § četnost § četnost § četnost 

128A 1 176A 1 248 1 252 1 

148 7 178 1 250 13 252A 1 

158 7 219 2 250A 15 255 1 

166 1 234 2 250B 67 257 1 

176 1 235 6     

 

Tabulka 1.: Četnosti trestných činů podle TZ, zdroj: data poskytnutá 

Ministerstvem 

Tabulka 2.: Četnosti trestných činů podle TZ 1961, zdroj: data poskytnutá 

Ministerstvem 
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Další rozbor datového souboru poskytnutého Ministerstvem ukázal, že nejčastěji byly osoby 

trestně stíhány pro organizátorství trestných činů spadajících do hlavy V. zvláštní části trestního 

zákoníku, tedy pro trestné činy proti majetku, které tvořily 69 % všech trestných činů, za které 

byly tyto osoby stíhány s celkovou četností 857 trestných činů. Trestné činy z hlavy II., tedy 

trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovnímu tajemství, byly 

se značným odstupem druhou nejčetnější skupinou s celkovou četností 159 trestných činů 

představujících 13 % z celkového počtu trestných činů. Na Grafu 2 je zobrazena struktura trestné 

činnosti, za kterou byly stíhány osoby v postavení organizátora ve sledovaném období, rozčleněná 

podle hlav zvláštní části trestního zákoníku. 

 

 

 

Trestným činem, za který byly osoby v postavení organizátora nejčastěji trestně stíhány, je 

úvěrový podvod podle § 211 TZ230 s celkovou četností 396 trestných činů. Úvěrový podvod tak 

představuje celých 31 % všech trestných činů, za které byli organizátoři stíháni. Druhým 

nejčastějším trestným činem byl podvod podle § 209 TZ s celkovou četností 206 trestných činů, 

tedy 17 % z celku. Nejčastějšími trestnými činy z hlavy II. jsou vydírání podle § 175 TZ a loupež 

                                                 

230 Datový soubor neumožňuje přesnější právní kvalifikaci. 



62 

 

podle § 173 TZ s celkovou četností 42, resp. 41. Skladbu jednotlivých trestných činů  hlavě II. a 

V. zvláštní části trestního zákoníku zobrazují Grafy 3 a 4. 
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Z dat poskytnutých státními zastupitelstvími plyne, že bylo pravomocně odsouzeno celkem 

302 organizátorů, a to dohromady za 405 trestných činů podle trestního zákoníku. To je 1,3 

trestných činů průměrně na jednoho organizátora, po zaokrouhlení 1 trestný čin. Četnosti 

jednotlivých trestných činů, za které byli organizátoři odsouzeni, jsou uvedeny v Tabulce 3. 

 

§ četnost § četnost § četnost § četnost 

146 1 205 46 222 1 283 9 

158 2 206 11 228 4 288 1 

166 1 207 1 233 1 329 1 

173 14 209 72 234 1 346 1 

175 11 210 8 240 4 348 1 

178 18 211 182 254 1 357 2 

181 4 212 1 270 1 358 1 

182 1 214 1 272 1 366 1 

 

Tabulka 3.: Četnosti trestných činů podle TZ, zdroj: data poskytnutá státními 

zastupitelstvími 
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Nejvíce zastoupené trestné činy patřily, stejně jako v rámci datového vzorku poskytnutém 

Ministerstvem, na prvním místě do hlavy V. zvláštní části trestního zákoníku (81 %), tj. mezi 

trestné činy proti majetku, a na druhém místě do hlavy II. (12 %), tedy mezi trestné činy proti 

svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovnímu tajemství. Oproti datovému 

souboru poskytnutému Ministerstvem tvoří trestné činy proti majetku ještě výrazně větší část 

trestných činů. Některé hlavy se v datovém souboru poskytnutém státními zastupitelstvími (oproti 

datovému souboru poskytnutém Ministerstvem) naopak nevyskytují (hlava III., IV., VIII. a IX.). 

Zastoupení jednotlivých hlav zvláštní části trestního zákoníku je zobrazeno na Grafu 5. 

 

Nejvíce organizátorů bylo odsouzeno za trestný čin úvěrového podvodu podle § 211 TZ, který 

ze 405 trestných činů představoval 45 %  (182 trestných činů), což je větší podíl na celkovém 

počtu trestných činů než v datovém souboru osob trestně stíhaných. Druhým nejčastějším trestným 

činem je podvod podle § 209 TZ s celkovou četností 72 trestných činů (18 %). Nejvíce osob 

odsouzených podle hlavy II. zvláštní části trestního zákoníku bylo odsouzeno za přečin 

porušování domovní svobody podle § 178 TZ (18 trestných činů), zločin loupeže podle § 173 

TZ (14 trestných činů) a trestný čin vydírání podle § 175 TZ (11 trestných činů). Skladbu 

trestných činů v hlavě V. a II. ukazují Grafy 6 a 7. 
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Ze studovaných dat proto vyplývá, že nejčastějšími trestnými činy páchanými ve formě 

organizátorství jsou úvěrové podvody podle § 211 TZ, podvody podle § 209 TZ, vydírání podle § 

175 TZ, loupeže podle § 173 TZ a porušování domovní svobody podle § 175 TZ. Je zřejmé, že ve 

všech případech jde o trestné činy velmi závažné. V případě trestného činu úvěrového podvodu 

podle § 211 TZ a trestného činu podvodu podle § 209 jde navíc o poměrně komplexní trestné 

činy. Tyto trestné činy většinou vyžadují přípravu, např. vymyšlení způsobu, jakým bude osoba 

uvedena v omyl u podvodu podle § 209 TZ, promyšlení údajů, které budou uvedeny při sjednávání 

úvěrové smlouvy tak, aby byla co nejvyšší šance úvěr získat, nebo dokonce příprava materiálů, 



66 

 

které budou předloženy při sjednávání úvěru. Snad právě proto se v některých případech 

vyskytoval organizátor úvěrového podvodu podle § 211 TZ, který vystupoval zároveň jako 

pachatel trestného činu padělání či pozměnění veřejné listiny podle § 348 TZ (např. případ 

Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, sp. zn. 2 ZT 86/2013 nebo případ Okresního 

státního zastupitelství v Ostravě, sp. zn. 2 ZT 86/2013).  

Rovněž v některých případech je z datového souboru poskytnutého státními zastupitelstvími 

patrno, že organizátorova trestná činnost značně přesahovala trestnou činnost jednotlivých 

pachatelů. Kupříkladu v případě řešeném Okresním státním zastupitelstvím v Jeseníku pod sp. 

zn. ZK 294/2013 byl řešen případ organizátora, který byl odsouzen za šest přečinů podvodu podle 

§ 209 odst. 1 TZ. Pod odlišnými spisovými značkami figurovalo šest různých přímých pachatelů 

těchto podvodů, jejichž činnost organizátor zosnoval či řídil, všichni byli odsouzeni za přečin 

podvodu podle § 209 odst. 1 TZ. Organizátor se tedy podílel na více trestných činech. V jeho 

případě šlo o opakované zosnování či řízení typově totožného trestného činu. Lze se tedy 

domnívat, že činnost organizátora byla součástí většího plánu, který přesahoval jednotlivé 

pachatele. Protože není možné pokračovat v organizátorství trestných činů různých pachatelů ve 

smyslu § 116 TZ, byl tento organizátor odsouzen pouze v rámci trestní sazby za podvod podle § 

209 odst. 1 TZ na místo některé z kvalifikovaných skutkových podstat. 

Z dat popsaných v této části práce vyplývá, že s organizátorstvím se skutečně nezřídka pojí 

závažná trestná činnost. Nejčastěji zastoupené trestné činy podvodu a úvěrového podvodu 

rozhodně patří ke komplexním trestným činům, které většinou vyžadují důkladnou přípravu, aby 

mohly být spáchány. V neposlední řadě bylo z některých případů zjevné, že organizátorova trestná 

činnost značně přesahovala trestnou činnost jednotlivých pachatelů. Závěry předchozích kapitol 

se tedy v tomto smyslu potvrzují. 

5.4. Tresty ukládané organizátorovi trestného činu 

Po stručném shrnutí skladby trestných činů páchaných ve formě organizátorství poskytne tato 

kapitola přehled trestů za ně ukládaných. Informace v této části vycházejí výhradně z dat 

poskytnutých státními zastupitelstvími, informace poskytnuté Ministerstvem se týkají osob trestně 

stíhaných, a proto nemohou zprostředkovat žádné poznatky o trestech ukládaných za 

organizátorství. 

Nejčastěji byl organizátorům ukládán podmíněný trest odnětí svobody podle § 52 odst. 1 písm. 

a), odst. 2 písm. b) či c) TZ, a to ve 132 případech (43 %). Druhým nejvíce zastoupeným trestem 

byl nepodmíněný trest odnětí svobody podle § 52 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TZ, který byl 
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uložen v 41 případech (13 %). Na třetím místě je trest obecně prospěšných prací podle § 52 odst. 

1 písm. c) TZ s četností jen 9 případů uložení (3 %). Ve 4 případech byl uložen peněžitý trest (§ 

52 odst. 1 písm. e) TZ) a shodně ve 4 případech byl uložen trest propadnutí věci podle § 52 odst. 

1 písm. f) TZ. V pouhých 3 případech byl uložen trest zákazu činnosti. Vzájemný poměr 

jednotlivých ukládaných trestů je zobrazen na Grafu č. 8. 

 

 

Trest zákazu činnosti byl například, vedle podmíněného trestu odnětí svobody, uložen trestním 

příkazem v případu vedeném u Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem pod sp. zn. ZK 

922/2014, a sice za spáchání přečinu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 ve formě 

organizátorství podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ. Organizátorovi bylo v tomto případě na dobu dvou 

let zapovězeno vykonávat zaměstnání, povolání nebo funkci, při níž dochází ke zprostředkování 

finančních služeb či produktů. Zákaz činnosti v oblasti zprostředkování finančních služeb či 

produktů může být vzhledem k přečinu úvěrového podvodu velmi účelný a je překvapivé, že 

k němu nebylo ve sledovaných případech přistoupeno častěji. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu 

podmínky, za nichž lze tento trest uložit (§ 73 TZ), a tedy fakt, že tyto nemusí být zdaleka ve všech 

případech naplněny, ne vždy bude organizátorova trestná činnost souviset s výkonem jeho 

zaměstnání či povolání, přesto by však bylo očekávatelné, že tomu tak bude ve více než v pouhých 

3 případech. Naopak ostatní údaje o typech trestů ukládaných organizátorům nejsou příliš 

udivující. Zastoupení trestů koresponduje s nejčastěji ukládanými tresty obecně, kdy první příčky 
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obsazují právě podmíněný trest odnětí svobody následovaný nepodmíněným trestem odnětí 

svobody.231  

V 72 případech byl uložen souhrnný trest ve smyslu § 43 odst. 2 TZ. V těchto případech jsem 

nesledovala druh uloženého trestu, protože by neměl vypovídající hodnotu o trestech ukládaných 

za organizátorství, neboť organizátor nemusel být ve všech případech předcházejících uložení 

souhrnného trestu odsouzen právě v postavení organizátora. V dalších 42 případech byl 

organizátorovi uložen úhrnný trest podle § 43 odst. 1 TZ za trestné činy spáchané jak v postavení 

organizátora, tak i v jiném postavení (např. v postavení hlavního pachatele či návodce). Ani 

v těchto případech jsem proto nesledovala uložený druh trestu. V jediném případě odsouzeného 

organizátora bylo upuštěno od potrestání podle § 46 odst. 1 TZ.  

Z významného zastoupení souhrnných a úhrnných trestů vyplývá, že organizátoři se často 

dopouštějí více trestných činů nebo páchají trestnou činnost opakovaně, což je činí pro 

společnost zvláště nebezpečnými. Jejich zločinný plán může navíc zahrnovat množství trestných 

činů spáchaných různými přímými pachateli. Například v případě vedeném u Okresního státního 

zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. ZT 39/2012 byl organizátorce uložen souhrnný 

trest za přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 4 TZ. Z informací poskytnutých 

státním zastupitelstvím vyplynulo, že organizátorka byla v minulosti odsouzena za osmnáct 

přečinů úvěrového podvodu ve formě pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 250b odst. 1, odst. 3 

TZ 1961.  

5.5. Trestání organizátorů v porovnání s hlavními pachateli 

Vzorek dat ze státních zastupitelství mi rovněž umožnil porovnat tresty uložené organizátorovi a 

hlavnímu pachateli, pokud byli účastníky jednoho trestního řízení. Tak tomu bohužel nebylo vždy, 

proto se mi podařilo porovnat tresty pouze ve 139 případech.  

Nejdříve jsem musela vytvořit metodologii porovnání trestů. Nepodmíněný trest odnětí svobody 

jsem vždy považovala za vyšší než jakýkoli jiný druh trestu. Podmíněný trest odnětí svobody a 

obecně prospěšné práce jsem žádným způsobem neporovnávala, přestože se běžně uvádí, že 

podmíněný trest odnětí svobody je trestem přísnějším. Domnívám se totiž, že obecně prospěšné 

práce zasahují do života odsouzeného intenzivněji než podmíněný trest odnětí svobody. Z pohledu 

                                                 

231 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Známí pachatelé. Statistický přehled podle hlav a paragrafů trestního 

zákona za rok 2013. Statistická ročenka kriminality. 2013. S. 592. Dostupné z 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-

rocenky.html;jsessionid=VH1jaBMUWh_PJJ0iXuyFMlw1ipwmAKbzovi-He9F.infodata01 . 
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odsouzeného tedy podle mého názoru představují přísnější trest. Případy, kdy byl hlavnímu 

pachateli uložen trest obecně prospěšných prací a organizátor byl odsouzen k podmíněnému trestu 

odnětí svobody, případně naopak, proto nejsou součástí porovnávaného vzorku případů. Vyřazení 

těchto případů by nemělo mít větší vliv na zkoumaný vzorek, neboť trest obecně prospěšných prací 

byl organizátorovi uložen v pouhých 9 případech. Peněžitý trest, trest zákazu činnosti a trest 

propadnutí věci nebyly v žádném z porovnávaných případů uloženy jako samostatné tresty, a 

zároveň jsem je považovala za méně závažné než nepodmíněný trest odnětí svobody, 

podmíněný trest odnětí svobody a obecně prospěšné práce. Nikdy se nestalo, že by bylo nutné je 

porovnat vzájemně mezi sebou. Tyto tresty byly významné pouze v případě, že byl oběma 

komparovaným osobám uložen shodný druh trestu, tj. shodně nepodmíněný trest odnětí svobody, 

podmíněný trest odnětí svobody či obecně prospěšné práce a ve stejné výši. V tom případě jsem 

pluralitu trestů pokládala za závažnější. Pokud byl uložen oběma osobám stejný druh trestu, 

porovnávala jsem jeho výši. V případě totožné výměry trestu u podmíněného odsouzení k trestu 

odnětí svobody jsem porovnávala také délku zkušební doby. Hierarchii trestů, ze které jsem pro 

účely této práce vycházela, reprezentuje obrázek č. 1. 

 

 

V kapitole II. o teoretických základech účastenství, v části o diferencovaném systému, bylo 

řečeno, že východiskem diferencovaného systému je odlišení hlavního pachatele jako klíčové 

osoby trestného činu a účastníka, který by měl být postavou vedlejší, na hlavním pachateli 

závislou. Také proto je účastenství a pachatelství postaveno na zásadě subsidiarity, kdy je 

účastenství konzumováno pachatelstvím, které má být závažnější. Organizátor je nejzávažnějším 

typem účastenství a zejména ve 3. kapitole této práce bylo podrobně popsáno, v čem spočívá 

závažnost organizátora trestného činu. Zároveň jsem vyjádřila názor, že organizátorství je svou 

Obrázek č. 1.: Výchozí hierarchie testů 
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povahou zpravidla stejně závažné, nebo ještě závažnější než samotné pachatelství. 

Organizátor je dominantní postavou trestného činu a nikoli osobou pouze vedlejší. Pokud tomu 

tak skutečně je, potom zařazení organizátora mezi účastníky trestného činu popírá samotná 

východiska dualistického systému a je tedy nesmyslné.  

Domnívala jsem se, že také soudy budou na organizátorství nahlížet jako na nejzávažnější 

formu páchání trestného činu, případně jako na formu stejně závažnou jako pachatelství. 

Proto jsem porovnala tresty uložené pachatelům a organizátorům v rámci jednoho společného 

trestního řízení a za stejné trestné činy, a to podle výše popsané metodologie. Ukázalo se, že v 75 

(54 %) případech ze 139 byl organizátorovi uložen vyšší trest než hlavnímu pachateli, v 41 

případech (29 %) byl hlavnímu pachateli i organizátorovi uložen shodný trest a v pouhých 23 

případech (17 %) byl organizátorovi uložen nižší trest než přímému pachateli. V jednoznačné 

většině byl tedy organizátor hodnocen přísněji nebo stejně přísně jako hlavní pachatel.  

 

 

Inherentním nedostatkem kvantitativní studie je formálnost zkoumaných dat,232 nejsou mi proto 

známy všechny podrobnosti hodnocených případů a je možné, že vyšší tresty byly odůvodněny 

jinými faktory než závažností organizátorství jako takového (např. osobností pachatele, jeho 

osobními poměry, minulostí atp.). Zároveň si uvědomuji, že 139 případů je velmi malý vzorek na 

to, aby bylo možné činit jednoznačné závěry o přísnějším přístupu soudů k organizátorům. Rovněž 

zvolená metodologie představuje určité zjednodušení zkoumaných informací, neboť například 

                                                 

232 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL et al. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. S. 272. ISBN 978-

80-7357-377-5. 
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nereflektuje, jak výrazné byly rozdíly v trestech ukládaných přímému pachateli a organizátorovi. 

Přesto však považuji závěry rozboru dat za indicii, že moje úvahy z předchozích kapitol byly spíše 

správné. 

5.6. Shrnutí 

Rozbor dat získaných od Ministerstva spravedlnosti i státních zastupitelství umožnil učinit několik 

zajímavých závěrů.  

V první řadě je patrno, že organizátorství není tak vzácnou formou páchání trestné činnosti, 

jak by se mohlo na první pohled zdát. Tato studie ukázala, že je za organizátorství každý rok 

odsouzeno několik desítek osob. 

Dále jsou zkoumaná data indikátorem, že organizátorství se skutečně mnohdy pojí se závažnou 

kriminalitou a umožňuje spáchání komplexních trestných činů, jako je úvěrový podvod podle § 

211 TZ nebo podvod podle § 209 TZ.  

Dále z této práce vyplynulo, že organizátoři často páchají trestné činy opakovaně a jejich 

trestná činnost svým rozsahem nezřídka přesahuje činnost jediného přímého pachatele, 

jehož trestný čin zosnovali či řídili. Ve 4. kapitole o akcesoritě organizátorství jsem upozorňovala 

na nedostatky současného pojetí akcesority, které brání adekvátně postihnout případnou rozsáhlou 

trestnou činnost organizátora tím, že ho činí závislým na jednotlivém přímém pachateli. Není proto 

možné pokračovat v organizátorství trestného činu různých hlavních pachatelů (§ 116 TZ). Závěry 

této kapitoly ukazují, že nedostatky pojetí akcesority organizátorství jsou problémem, který se 

v praxi skutečně vyskytuje (např. výše zmiňovaný případ okresního státního zastupitelství 

v Jeseníku, sp. zn. ZK 294/2013). 

Za nejzajímavější informaci vyplývající z datového souboru však považuji to, že organizátorům 

byly v 83 % zkoumaných případů uloženy přísnější nebo stejně přísné tresty jako hlavním 

pachatelům ve stejném trestním řízení a za stejné trestné činy. Východiskem dualistického 

systému je subsidiarita účastenství vůči pachatelství, neboť účastenství má být typicky méně 

závažné než pachatelství. Zkoumaná data indikují, že v případě organizátora tato hierarchie 

pravidelně selhává, a proto pojímání organizátora jako pouhého účastníka, který má být vedlejší 

postavou trestného činu, je nelogické. Závěry učiněné ze zkoumaných dat proto korespondují 

s úvahami předcházejících kapitol. 
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6. Srovnání české právní úpravy účastenství s právní úpravou Belgického 

království 

Komparatistika má v rámci práva nezastupitelnou úlohu, neboť umožňuje nahlédnout na systém, 

který známe, z jiného úhlu pohledu. Právní srovnání může být zdrojem inspirace jak určité otázky 

řešit lépe, jindy může odhalit úskalí odlišných přístupů, a tak před jejich přijetím v jistém smyslu 

varovat.  

Tato kapitola se bude věnovat srovnání české právní úpravy účastenství s právní úpravou 

Belgického království. S ohledem na zaměření této práce bude zmíněn i způsob, jakým belgické 

trestní právo postihuje osobu, která materiálně odpovídá organizátorovi podle práva českého. 

Ovšem vzhledem k tomu, že belgické právo nezná organizátora jako specifickou formu 

účastenství, nelze této problematice věnovat celou samostatnou kapitolu. Naopak pro pochopení 

postihu osoby, která trestný čin zosnuje nebo řídí, v rámci belgického práva, je třeba shrnout celý 

belgický systém účastenství. 

Nejprve bude stručně uveden systém belgického trestního práva. Tento obecný popis si rozhodně 

neklade za cíl komplexně popsat belgické trestní právo, ale má pouze poskytnout kontext nezbytný 

pro zkoumání otázek účastenství a organizátorství. 

6.1. Systém belgického trestního práva 

Belgické právo patří ke kontinentální právní tradici a Belgie je členským státem Evropské Unie 

i Rady Evropy. V mnohých základních rysech se tedy belgické právo bude tomu českému výrazně 

podobat. 

Belgické trestní právo je odvětvím práva veřejného a bývá vymezováno jako souhrn právních 

předpisů, které stanovují, co je trestným činem a určují trestní sazby.233 Stejně jako české trestní 

právo je i belgické trestní právo autonomním odvětvím – není pouhým doplňkem ostatních 

odvětví práva, o jejichž dodržování by se zasazovalo.234 

Ohniskem zájmu belgického trestního práva je jedinec – trestní odpovědnost vzniká na základě 

osobního zavinění a jen tehdy, pokud měl jednající zachovány rozpoznávací a ovládací 

                                                 

233 KUTY, Franklin. Principes généraux du droit pénal belge: Tomme I: la loi pénale. 2e éd. Bruxelles: Larcier, 2009. 

S. 18, 95. ISBN 978-280-4435-721. 
234 Ibid, s. 115. 



73 

 

schopnosti.235 Odpovědnost za cizí vinu je nepřípustná, a proto také systém účastenství musí 

vycházet z odpovědnosti za vlastní zavinění. Určitou výjimku z principu odpovědnosti za vlastní 

zavinění představuje, tak jako v českém právu, pouze odpovědnost právnických osob, která byla 

do belgického právního řádu zavedena zákonem ze dne 4. května 1999 (Loi du 4 mai 1999 

instaurant la responsabilité pénale des personnes morales). Ani v tomto smyslu se belgické trestní 

právo od českého neliší. 

Stejně jako české i belgické trestní právo stojí na principu legality a je právem psaným.236 

Prameny trestního práva a jejich aplikace se však značně liší od českého systému pramenů 

trestního práva.  

Základním pramenem belgického trestního práva hmotného je Code pénal z roku 1867, který 

nahradil francouzský Code pénal z roku 1810.237 Code pénal je, stejně jako trestní zákoník, 

rozdělen do dvou částí – obecné a zvláštní, avšak zvláštní část Code pénal dosud reflektuje 

hierarchii trestných činů, jak se jevila zákonodárci v 19. století. První místo ve zvláštní části 

v Code pénal proto zaujímají trestné činy proti státu.238 Naopak český trestní zákoník už řadí 

trestné činy podle moderního hodnotového žebříčku současného zákonodárce a nejvýznamnější 

hodnoty společnosti – život a zdraví –  řadí do první hlavy zvláštní části.  

Belgický Code pénal s sebou nese jistou tradici, také je však již v určitých otázkách značně 

zastaralý a byl mnohokrát novelizován. Vedle přímých novelizací Code pénal může belgický 

zákonodárce upravovat matérii trestního práva dvěma typy zákonů – zákony komplementárními a 

zákony zvláštními. Zákony komplementární existují mimo Code pénal, ale upravují jeho 

obecnou část, existuje tak například komplementární zákon o polehčujících okolnostech už z roku 

1867 nebo zákon o internaci mentálně nemocných z roku 2007. Komplementární zákony jsou 

chápány jako součást obecné části, avšak zákonodárce je nezařadil přímo do zákoníku, neboť chtěl 

zachovat jeho integritu.239 Druhým pomocným typem zákonů jsou zákony zvláštní, které zavádějí 

nové trestní činy a které rovněž nejsou přímo vloženy do Code pénal, ale existují vedle něj jako 
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samostatné zákony. I zákony zvláštní jsou plnohodnotným pramenem trestního práva. Je ovšem 

zajímavé, že je v nich možné vyloučit aplikaci určitých částí obecného Code pénal.240  

Roztříštěnost pramenů belgického práva do řady zákonů, které se připínají k základnímu Code 

pénal, kontrastuje s naším o skoro sto padesát let mladším trestním zákoníkem, jež má povahu 

kodexu a komplexně upravuje otázky trestního práva hmotného. 

Odborné diskuze o nutnosti rekodifikace trestního práva v Belgii intenzivně probíhají už od 

šedesátých let minulého století.241 V sedmdesátých letech se většina belgického kriminologického 

výzkumu koncentrovala na nefunkčnost trestní justice.242 V devadesátých letech se zvedla vlna 

nevole napříč belgickou společností v souvislosti se známou kauzou Dutroux, která vyvolala jednu 

z největších demonstrací v belgické historii a měla být vyjádřením všeobecné nespokojenosti s 

belgickým trestněprávním systémem.243 244 Více než dvacet let po této demonstraci nedošlo k 

rekodifikaci trestního práva. Belgické trestní právo proto stále postrádá určitou přesnost, která je 

standardem v sousedních zemích - např. chybí jasné moderní definice, co je trestným činem, co je 

úmysl apod. Verbruggen dokonce tvrdí, že belgický Code pénal vyvolává více otázek, než na které 

odpovídá.245 Tato nepřesnost Code pénal se nutně odráží i na úpravě účastenství.  

Belgický zákonodárce byl nucen přijmout jistá provizorní řešení, která umožňují zastaralému 

systému fungovat. Důležitou vlastností belgického trestního práva má být proto flexibilita, která 

se projevuje zejména širokou diskrecí státního zástupce.246 Ten se v Belgii těší mimořádné 

autonomii.247 Například mezi lety 2008-2011 bylo soudy řešeno jen 5 % případů, které se dostaly 

před státního zástupce.248 V České republice to bylo 72-73 %.249 

Dalším projevem flexibility belgického trestního práva je to, že pokud trestní legislativa není jasná, 

je neadekvátní nebo chybí, pak je v praxi často spoléháno na důvěrné směrnice Ministerstva 
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spravedlnosti nebo Státního zastupitelství, tedy aplikují se postupy praeter legem, které bývají 

dodatečně zaneseny do právních předpisů.250 Takový přístup k trestnímu právu se jeví jako 

neobvyklý, byť ani u nás nelze popřít vliv výkladových stanovisek soudů a státních zastupitelství 

ke sjednocení praxe – ty však rozhodně nemají zavádět praeter legem praxi, ale jen vyjasňovat a 

sjednocovat intra legem praxi. Zejména s ohledem na princip legality bych takto se projevující 

flexibilitu trestního práva vyzdvihovanou Verbruggenem považovala spíše za stinnou stránku 

belgického práva. 

Belgické trestní právo trpí závažnými nedostatky a v současné době se pracuje na nové 

rekodifikaci, která by měla nahradit více než sto padesát let starý zákoník. Český trestní zákoník 

byl naopak v nedávné době rekodifikován. Následující část této práce bude srovnávat přístup 

moderního českého trestního zákoníku a belgického Code pénal k otázkám účastenství. 

6.2. Kategorizace osob zúčastněných na trestném činu 

Belgické trestní právo vychází z diferencovaného systému, odlišuje tedy pachatele od účastníka. 

Pojetí pachatele je však výrazně širší než v českém právu. 

Účastenství na trestném činu upravuje VII. kapitola 1. knihy (obecné části) CP, konkrétně čl. 66–

69. Tyto články reagují na mnohost osob, které se účastní na jediném trestném činu,251 a 

rozeznávají dvě kategorie osob, které se dále vnitřně člení. V čl. 66 je vymezen pachatel a 

spolupachatel trestného činu a v čl. 67 pak účastník.  

Ustanovení čl. 66 CP definuje pachatele a spolupachatele („the principal“, „the principal actor“, 

„l‘auteur principal“), přičemž tyto pojmy vnitřně člení.  

V prvé řadě čl. 66 al. 1 CP rozeznává pachatele prvního stupně. Tím je ten, kdo „přímo spáchal 

trestný čin nebo přímo spolupracoval na spáchání trestného činu (čl. 66 al. 1 CP).“ Pokud byl 

trestný čin spáchán jedinou osobou, má jím podle doktrinálního výkladu být ten, kdo přímo 

naplnil všechny znaky skutkové podstaty.252 Zákonná definice je však poměrně nepřesná a lze v 

ní vidět paralelu vymezení pachatele podle TZ 1961, který v § 9 odst. 1 stanovil, že pachatelem 

trestného činu je ten, kdo „trestný čin spáchal sám.“ Přímou spoluprací podle čl. 66 al. 1 CP se 

rozumí jakékoli přispění k páchání trestného činu, pokud bylo přímé, osobní a bylo vykonáno 
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společně a simultánně s jednáním dalšího pachatele.253 Zároveň musí jít o spolupráci, bez které by 

trestný čin nemohl být spáchán takovým způsobem, jakým byl spáchán.254  

Belgický Code pénal rozšiřuje definici pachatele i na pachatele pokusu zločinu („crime“) 

prostřednictvím  čl. 51 a 52. Pokus přečinu („délit“) naopak není obecně trestný a lze jej postihovat 

jen v případech zákonem stanovených (čl. 53 CP). 

První typ pachatelství trestného činu podle čl. 66 al. 1 CP je svou šíří blízký českému pojetí 

pachatele a spolupachatele podle § 22 odst. 1 a § 23 TZ. České vymezení pachatele v § 22 odst. 1 

TZ však výslovně uvádí, že pachatelem je i ten, kdo se dopustí pouhého pokusu či přípravy 

trestného činu, je-li trestná. Český trestní zákoník je též o něco přesnější nežli Code pénal, když v 

§ 22 odst. 1 vymezuje pachatele jako toho, kdo „svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty 

trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“ Ovšem ani česká definice pachatele 

není zcela vyčerpávající (zejména neobsahuje obecné znaky trestného činu – věk, příčetnost, 

rozumová a mravní vyspělost).255 

Code pénal úzké pojetí pachatele podle čl. 66 al. 1 CP rozšiřuje o osoby, které belgická právní 

doktrína označuje jako spolupachatele, byť zákon tento pojem nezná.256  

První skupinu spolupachatelů tvoří nutní pomocníci (čl. 66 al. 2 CP). Nutní pomocníky mají být 

ti, kteří pomáhali při páchání trestného činu takovým způsobem, že bez jejich přispění by nemohl 

být trestný čin spáchán.257 Nutný pomocník, na rozdíl od spolupracovníka dle čl. 66 al. 1 CP, 

nemusí naplňovat skutkovou podstatu ani v části. Nutná pomoc může proto spočívat i v pouhém 

poskytnutí nepostradatelné rady, tj. rady, bez níž by čin nebyl spáchán.258 

Druhou skupinou spolupachatelů jsou individuální návodci (čl. 66 al. 3 CP). Ti se do jisté míry 

podobají českým návodcům ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) TZ. Individuální návod musí být 

adresný, směřovat k individuálně určenému trestnému činu a mezi návodem a spácháním trestného 

činu, resp. trestným pokusem259 musí existovat příčinná souvislost.260 Avšak na rozdíl od českých 
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návodců musí belgický individuální návodce působit na pachatele prvního stupně (čl. 66 al. 1 CP) 

konkrétními způsoby, které jsou taxativně vypočteny v zákoně. Individuální návodce ve smyslu 

čl. 66 al. 3 CP musí podnítit pachatele prvního stupně ke spáchání trestného činu prostřednictvím 

daru, slibu, výhružky, zneužitím pravomoci či postavení, případně prostřednictvím intrik.261 

Individuální návodce je tak vymezen mnohem úžeji než návodce podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ. 

Takové pojetí není příliš překvapivé, neboť v rámci čl. 66 al. 3 CP jde o spolupachatele trestného 

činu a vyjmenované způsoby podněcování k trestnému činu jsou charakterizovány vyšší mírou 

vlivu na přímého pachatele, než je vyžadována pro českého návodce. 

Poslední skupinou spolupachatelů jsou kolektivní návodci (čl. 66 al. 4 CP). Kolektivní návod, na 

rozdíl od výše zmíněného individuálního návodu, není směrován ke konkrétní osobě. Zároveň 

kolektivní návodce využívá k podněcování k trestné činnosti jiné prostředky, a sice: veřejné 

projevy, psané texty, tiskoviny, letáky, obrazy a symboly, pokud byly veřejně vyvěšeny, 

distribuovány či prodávány, dány do prodeje nebo jinak vystaveny pohledům veřejnosti (čl. 66 al. 

4 CP). Obdobou kolektivních návodců jsou v českém právu spíše pachatelé přečinu podněcování 

k trestnému činu podle § 364 TZ než účastníci ve smyslu § 24 odst. 1 TZ. Skutková podstata 

podněcování trestného činu však zvláště nestanoví konkrétní prostředky podněcování, má proto 

výrazně širší záběr. 

Osoby podle čl. 66 CP mají být ke spáchání trestného činu nezbytní, proto je belgický zákonodárce 

považuje za pachatele/spolupachatele. V českém právním řádu by však tyto z pohledu belgického 

zákonodárce nepostradatelné osoby byly z velké části (čl. 66 al. 2 a al. 3 CP) pojímáni jako 

účastníci podle § 24 odst. 1 TZ.  

Druhou skupinu tvoří účastníci podle čl. 67 CP. Těmi jsou na prvním místě účastníci, kteří 

poskytli radu, která přispěla ke spáchání, za předpokladu, že rada byla skutečně využita (čl. 67 

al. 1 CP). Pokud ovšem rada byla natolik významná, že by bez ní nemohl být trestný čin spáchán, 

půjde o nutné pomocníky, tedy o spolupachatele ve smyslu čl. 66 al. 2 CP.262 První typ účastníků 

podle čl. 67 CP by bylo možné v českém právu posuzovat podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ, byť 

pojem pomocníků je v českém právu širší, protože jejich pomoc nemusí spočívat pouze 

v poskytnutí rady, ale může se uskutečnit jakýmikoli prostředky. Stejně tak by v rámci českého 
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trestního zákoníku mohli být, podle okolností případů, považováni za návodce ve smyslu § 24 

odst. 1 písm. b) TZ v závislosti na tom, zda jejich rada „vzbudila rozhodnutí spáchat trestný čin.“ 

Za druhé jsou to užiteční pomocníci, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají pachateli nebo 

usnadňují jeho činnost, a to i v rámci přípravných jednání (čl. 67 al. 3 CP). Rozdíl mezi nimi a 

nutnými pomocníky (tedy spolupachateli, čl. 66 al. 2 CP) tkví v jediné otázce - mohl být bez jejich 

pomoci trestný čin spáchán tak, jak byl spáchán?263 K řešení této otázky se jako podpůrné kritérium 

používá tzv. kritérium blízkosti („proximity approach“), podle kterého čím blíže v čase a prostoru 

je pomoc páchání trestného činu, tím spíše jde o pomoc nutnou.264 Jeho základ se však zdá 

diskutabilní. Pokud má být užitečná pomoc pouze vítaným příspěvkem k páchání trestného činu a 

nutná pomoc nezbytnou podmínkou, potom se pro jejich rozlišení musíme zabývat především 

teoriemi příčinné souvislosti. V tomto smyslu má kritérium blízkosti jen velmi omezenou 

vypovídající hodnotu. Pokud hlídač smluvený s pachateli několik hodin před pácháním trestného 

činu předá jednomu z pachatelů list papíru s přístupovými kódy do budovy, již hlídá, pak by 

nepochybně trestný čin nebyl spáchán tak, jak spáchán byl, přestože k předání došlo několik 

kilometrů od místa spáchání trestného činu a několik hodin před ním. Naopak pokud se zloděj s 

čelovou baterkou dobývá do skladu a náhodného kolemjdoucího požádá, aby mu baterku podržel, 

pak je pomoc kolemjdoucího pouze vítaná a i bez ní by k trestnému činu došlo v podstatě stejně,  

a to i přesto, že kolemjdoucí pomáhá přímo v průběhu páchání trestného činu a na tomtéž místě.  

Posledním typem účastníků jsou účastníci materiální (čl. 67 al. 2 CP). Ti k páchání trestného činu 

dodali zbraně, pomůcky nebo jiné prostředky, za předpokladu, že věděli, jak mají být užity. 

Podmínkou jejich trestní odpovědnosti je, že prostředky byly pachatelem použity nebo jejich 

vlastnictví pachatele alespoň psychicky podpořilo v záměru spáchat trestný čin.265 

Je zřejmé, že některé kategorie účastenství a pachatelství v belgickém trestním právu jsou 

poměrně nejasně vymezeny a rozlišování mezi jednotlivými typy může být nesnadné. Zákon 

například nestanovuje, co se rozumí přímou spoluprací (čl. 66 al. 1 CP). Vágní jsou rovněž kritéria 

rozlišení nutných pomocníků podle čl. 66 al. 2 CP a užitečných pomocníků podle čl. 67 al. 3 či 

pomocníků, kteří přispěli vítanou radou (čl. 67 al. 1 CP). Soudce se při řešení otázky, zda jde o 

pachatele či účastníka, musí zabývat nelehkou otázkou, zda je určité přispění nutné či pouze vítané. 

Takové úvahy však mohou být nespolehlivé a odlišovat v trestním právu jen na jejich základě se 
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jeví jako nevhodné. Byť se české trestní právo také potýká s určitými nejasnostmi odlišování 

účastenství a pachatelství (zejména odlišení pomoci a spolupachatelství činí obtíže), kategorizace 

podle belgického práva se jeví jako výrazně problematičtější. 

Správné rozlišení v belgickém právu je o to významnější, že se s ním pojí různé trestní sazby. 

Všechny kategorie spolupachatelů podle čl. 66 CP odpovídají pod trestní sazbou jako pachatel 

první kategorie. Naopak u pouhých účastníků dochází k zákonnému snižování trestní sazby. 

Pokud jde o zločiny, pak je pro účastníky stanovena speciální trestní sazba podle čl. 80 a 81 CP, a 

pokud jde o přečiny, pak se trestní sazba snižuje na dvě třetiny té, která by dopadala na pachatele 

ve smyslu čl. 66 CP.266 

Belgický Code pénal tenduje k na první pohled možná zarážející kazuistice, když vyjmenovává 

konkrétní způsoby, kterými může být podněcováno k trestnému činu (čl. 66 al. 3, al. 4 CP). Účelem 

taxativního výčtu v čl. 66 al. 3 CP (individuální návod) je zajistit, aby za spolupachatele byla 

považována pouze osoba se silným vlivem na pachatele prvního stupně. Smysluplnost 

kazuistického výčtu v čl. 66 al. 4 CP (kolektivní návod) je méně jasná. Taxativní výčet v čl. 66 al. 

4 CP sice zvyšuje právní jistotu, avšak může také nevhodně limitovat dosah trestní odpovědnosti. 

Závažnost jednání kolektivního návodce není, podle mého názoru, primárně dána způsobem jeho 

jednání, ale jeho možným širokým dopadem, neboť působí na veřejnost jako celek nebo na její 

určitou část. Může tak podnítit více než jediný trestný čin. Potencionální kolektivní návodce by se 

mohl vyhnout trestní odpovědnosti pouze tím, že by vymyslel způsob podnícení k trestnému činu, 

který není v zákoně uveden.  

Pozitivem belgického trestního práva je, že vyhrazuje pojem účastenství osobám, jejichž účast na 

trestném činu byla pouze vedlejší a méně důležitá a zároveň se pokouší ty, jejichž podíl na páchání 

trestného činu byl významný, subsumovat pod pojem pachatele, který je v belgickém právu 

mnohem širší než v právu českém.  Belgický systém účastenství vychází z materiálně-objektivní 

teorie odlišení účastníků od pachatelů, podle které rozdíl mezi účastníkem a pachatelem tkví 

v povaze jejich přispění k trestnému činu. Podtypem této teorie je teorie nezbytnosti využívaná 

v belgickém právu, podle níž je pachatelem ten, bez jehož přispění by čin nemohl být spáchán.  

Problémem teorie nezbytnosti, jak už bylo uvedeno v části 2.4 této práce, je předně to, že určit, 

které jednání je jednáním nezbytným a které pouze vítaným, může být velmi složité. Rovněž tato 

                                                 

266 KUTY, Franklin. Principes généraux du droit pénal belge: Tomme III: L´auteur de l´infraction pénale. Bruxelles: 

Larcier, 2012. S. 346-348. ISBN 978-280-4452-940. 
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teorie nezohledňuje skutečnost, že ne všechny osoby podílející se na činu dominantním způsobem 

musejí být pro jeho spáchání nezbytné. Za klíčové lze považovat především také ty osoby, jejichž 

účast na činu podstatně zvýší jeho nebezpečnost například tím, že zosnují plán páchání trestného 

činu, koordinují zúčastněné osoby apod. I bez jejich činnosti by v některých případech mohli 

pachatelé úspěšně dokonat trestný čin, tím ovšem činnost těchto osob neztrácí na významu. 

Belgické právo pod pojem pachatelství podřazuje širší škálu klíčových osob než české právo 

vycházející z formálně-objektivní teorie. Přesto však nemusí belgický pojem 

pachatelství/spolupachatelství obsáhnout všechny klíčové osoby.  

Vzhledem k tomu, že v belgickém právu neexistuje ekvivalent organizátora dle § 24 odst. 1 písm. 

a) TZ, je nelehké říct, jakým způsobem by jej belgické soudy posuzovaly. Domnívám se, že osoba, 

která čin zosnuje či řídí, aniž by se přímo podílela na naplňování skutkové podstaty trestného 

činu, by v rámci belgické kategorizace mohla být podle okolností případu považována za nutného 

pomocníka, případně za individuálního návodce. Ten, kdo je v českém právu organizátorem, 

by tak podle belgického práva mohl být spolupachatelem ve smyslu čl. 66 CP. Lze si však také 

představit, že by byl organizátor posouzen jako pouhý užitečný pomocník nebo účastník, který 

poskytl radu podle čl. 67 al. 1, al. 3 CP. 

Individuální návodce se blíží českému organizátorovi svým silným vlivem na přímého 

pachatele. Ovšem na rozdíl od organizátora musí vždy spáchání činu iniciovat. Individuální 

návodce tak připadá do úvahy pouze tehdy, pokud by organizátor trestný čin bezprostředně 

podnítil, inicioval. Zároveň by k iniciování trestného činu muselo dojít jedním ze způsobů 

vyjmenovaných v čl. 66 al. 3 CP. Činnost organizátora však svým obsahem přesahuje pouhé 

iniciování činu. Také v případech, kdy by na organizátora dopadal čl. 66 al. 3 CP, bude třeba jej 

posoudit ještě podle dalšího ustanovení. Tím by mohlo být zejména ustanovení o nutném 

pomocníkovi (čl. 66 al. 2 CP). 

Nutný pomocník může přispět k páchání trestného činu jakýmkoliv způsobem, pokud je jeho 

přispění podmínkou, bez níž by čin nebyl spáchán. Bez organizátorovy koordinace a plánu by 

mnohdy trestný čin být spáchán nemohl, případně by byl spáchán natolik odlišným způsobem, že 

by bylo těžké ještě hovořit o témže trestném činu. V rámci belgického práva by tedy organizátor 

měl být v řadě případů řazen mezi spolupachatele. Domnívám se, že pojímání osoby, která by 

podle českého práva byla účastníkem - organizátorem, v rámci spolupachatelství je adekvátnější 

nežli jej označovat jako pouhého účastníka. 
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Je ovšem možné, že by v konkrétním případě belgický soud uznal osobu, která by v rámci českého 

práva byla organizátorem, vinnou z pouhého účastenství ve smyslu čl. 67 al. 1 nebo al. 3 CP, 

pokud by došel k závěru, že jeho přispění nemá tak silnou příčinnou vazbu na trestný čin, jaká je 

vyžadována pro spolupachatelství.  

6.3. Předpoklady vzniku trestní odpovědnosti za účastenství v belgickém právu 

Belgické právo v čl. 66 CP vychází z širšího pojetí pachatele. Předpoklady vzniku trestní 

odpovědnosti za účastenství je proto třeba aplikovat nejen na účastníky podle čl. 67, ale přiměřeně 

také na spolupachatele podle čl. 66 al. 2, al. 3 a al. 4 CP. Zároveň je nezbytné říci, že obecná 

pravidla účastenství jsou použitelná pro trestné činy obsažené ve zvláštních zákonech jen tehdy, 

pokud tak je výslovně stanoveno.267 

Jak již bylo řečeno, belgické trestní právo stojí na zásadě osobní odpovědnosti za zavinění. 

Účastenství tedy neznamená odpovědnost za cizí vinu, ale vždy za svoje vlastní zavinění. Ovšem 

účastenství je nezbytně svázáno s trestným činem hlavního pachatele, má takzvaný akcesorický 

charakter.  

V první řadě musí být účastenství spácháno ve formě, která je stanovená zákonem, žádné jiné 

formy se nepřipouštějí a není možné postupovat analogicky.268 Účastenství musí směřovat ke 

spáchání trestného činu a účastník si této skutečnosti musí být vědom, nemusí však znát okolnosti 

trestného činu do detailu, stejně jako v českém právu postačí znalost v hrubých rysech. Účastenství 

může být jedině úmyslné, účastník musí rovněž chtít, aby se realizoval následek trestného činu.269 

Jednání pachatele prvního stupně musí být také úmyslné, neboť účastenství je přípustné pouze u 

úmyslných trestných činů.270 

Účastenství je trestáno jen za předpokladu, že došlo alespoň k trestnému pokusu o čin a hlavní 

pachatel je trestně odpovědný, byť nemusí být odsouzen.271 Pokud k takovému pokusu nedojde, 

nemůže jít o účastenství. Nepůjde však ani o přípravu, v rámci které se takové případy trestají v 

českém právu, je-li trestná. Pokus účastenství však může v belgickém právu sám o sobě naplnit 

                                                 

267 KUTY, Franklin. Principes généraux du droit pénal belge: Tomme III: L´auteur de l´infraction pénale. Bruxelles: 

Larcier, 2012. S. 249. ISBN 978-280-4452-940. 
268 HENNAU-HUBLET, Christiane., Jacques. VERHAEGEN, Dean. SPIELMANN a Annabelle. 

BRUYNDONCKX. Droit pénal général. 3e éd. /. Bruxelles: Bruylant, 2003. S. 276. ISBN 28-027-1709-X. 
269 KUTY, Franklin. Principes généraux du droit pénal belge: Tomme III: L´auteur de l´infraction pénale. Bruxelles: 

Larcier, 2012. S. 249. ISBN 978-280-4452-940. 
270 Ibid, s. 249 an. 
271 VERBRUGGEN - De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België: het antwoord van de overheid. 
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skutkovou podstatu některého zvláštního trestného činu (např. Zákon z roku 1875, který zavádí 

trestný čin navádění ke spáchání trestného činu, za nějž hrozí trest odnětí svobody nejméně deset 

let nebo doživotí).272 Belgická právní úprava tak může mít sklon k mezerovitosti, je to však volbou 

zákonodárce, který záměrně nechce trestat všechny typy účasti/pokusu účasti na trestném činu. 

České trestní právo v tomto smyslu klade větší důraz na generální prevenci kriminality a oproti 

belgickému právu rozšiřuje dosah trestní represe. 

Stejně jako české právo ani belgické právo nezná účastenství post factum.273 

V předpokladech vzniku trestní odpovědnosti za účastenství můžeme spatřovat výrazné paralely s 

českým trestním právem. Nacházíme zde limitovanou akcesoritu, dvojí úmysl (přestože není 

takto označován), mezi trestným činem a účastenstvím musí existovat příčinná souvislost. 

6.4. Shrnutí 

Belgická právní úprava je založená na dualismu – rozlišuje mezi pachatelstvím a účastenstvím a 

zároveň pro účastníky stanovuje mírnější trestní sazbu než pro pachatele.  

Belgické právo však vychází z mnohem širšího pojetí pachatele než právo české. Belgické pojetí 

pachatele je založeno na myšlence, že pachatel je příčinou trestného činu (je k jeho spáchání 

nezbytný), naopak účastník má být chápán jako osoba vedlejší.274 Domnívám se, že takové pojetí 

lépe odpovídá principu spravedlivého označování (fair labellingu), tedy mnohem lépe popisuje, 

čím se konkrétní osoba provinila. Osoba, která je podle českého práva organizátorem, je natolik 

klíčová, že by podle belgického práva byla spíše považována za spolupachatele podle čl. 66 CP 

než za účastníka podle čl. 67 CP. Ani belgické právo vycházející z materiálně-objektivní teorie 

účastenství však nemusí být s to ve všech případech správně rozlišit mezi osobami klíčovými a 

osobami vedlejšími, neboť ne všechny osoby, jejichž podíl na trestném činu lze považovat za 

dominantní, musejí být k dokonání činu nepostradatelné. 

Adekvátní označení je důležitou součástí trestu, a pokud institut účastenství správně reflektuje 

vedlejší úlohu osoby při páchání trestného činu, pak by měl být účastník zpravidla trestán mírněji 

než pachatel trestného činu. Ovšem ani belgické zákonné snižování trestní sazby pro účastníky 

nemusí být nejlepším řešením. Účastenství se totiž vždy vztahuje ke konkrétnímu trestnému činu, 
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který je v zákoně vymezen jen v základních rysech. Každý trestný čin však může nabývat 

nepřeberného množství podob, které mohou být různě závažné podle konkrétních okolností. Při 

rozhodování o trestu za účastenství musí soud přihlédnout nejen k modalitě účasti na činu, ale také 

ke konkrétním okolnostem případu a míře podílu určité osoby. Zákonné snížení trestních sazeb by 

mohlo příliš omezovat možnosti individualizace trestu soudem. 

Stinnou stránkou belgické právní úpravy je její nesnadná aplikovatelnost. Nepřesné, 

mnohoznačné formulace a nejasné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi osob komplikují 

fungování belgického trestního práva v praxi. Největší nejasnosti však vyvolává odlišování 

pachatele a účastníka, jehož kritériem má být, zda se jedná o účast nutnou nebo jen 

vítanou/užitečnou. Přestože takové odlišení může být v některých případech zřejmé, jindy bude 

nemožné nebo nepřesné – rozhodnutí soudů tak mohou často působit dosti arbitrárně.275 Komise 

pro reformu trestního práva proto navrhuje zrušení duality účastenství a pachatelství.276 

Takové rozhodnutí bych však považovala za krok zpět, neboť by se tak v Belgii i osoba nejméně 

významná pro spáchání trestného činu, pouhá vedlejší osoba, musela smířit s označením 

pachatele/spolupachatele, které nepovažuji za adekvátní.  

Současná belgická právní úprava účastenství se jeví jako méně funkční nežli ta česká, avšak s jejím 

základním přístupem – že totiž pachatel je příčinou trestného činu a účastník osobou vedlejší – lze 

souhlasit mnohem spíše než s českým pojetím účastenství, které vždy posuzuje dominantní osobu 

organizátora jako pouhého účastníka. Organizátor by měl být v rámci belgického práva v řadě 

případů hodnocen jako spolupachatel, což lépe odráží jeho skutečný význam pro spáchání 

trestného činu. Je však nepochybné, že belgické trestní právo vyžaduje výrazné zpřesnění 

zákonných definic jednotlivých typů pachatelů, spolupachatelů a účastníků. 
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7. Závěr 

Účastenství patří k nejsložitějším oblastem trestního práva, neboť přisuzuje vinu osobě, která sama 

nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, a kterou tedy nelze podřadit pod úžeji 

vymezený pojem pachatelství. Zejména otázky zavinění účastníka, jeho příčinná vazba na trestný 

čin přímého pachatele či míra závislosti účastníka na hlavním pachateli jsou předmětem 

nesnadných úvah právní nauky i praxe. Podrobná pojednání o tématech účastenství jsou možná 

také proto v české právní nauce dosud vzácná. Navíc je těžké říci, jaký je skutečný význam tohoto 

institutu v soudní praxi, protože z oficiálních statistik kriminality není možné získat žádné údaje 

o osobách odsouzených v postavení účastníků. 

V kapitolách učebnic trestního práva bývá mezi účastníky vyzdvihován organizátor trestného činu 

jako mimořádně problematický. Úzké zaměření této práce umožnilo v prvé řadě rozpracovat, 

v čem spočívá zvýšená závažnost organizátorství oproti návodu a pomoci, případně i pachatelství. 

Dále bylo možné získat údaje o osobách trestně stíhaných v postavení organizátora a odsouzených 

organizátorech za období téměř pěti let a zpracovat tak unikátní empirickou studii organizátorství.  

Každý rok je v České republice odsouzeno několik desítek organizátorů ve smyslu § 24 odst. 1 

písm. a) TZ. Empirická studie zpracovaná v rámci této diplomové práce ukázala, že organizátoři 

participují na závažných trestných činech a trestné činnosti se dopouštějí často opakovaně. 

Organizátorství je tedy poměrně významným institutem českého trestního práva, který si jistě 

zasluhoval samostatné zpracování.  

V pojednáních o účastenství bývá zmiňováno, že organizátor je dominantní postavou trestného 

činu, pročež jeho řazení mezi účastníky trestného činu je nelogické. Pro zhodnocení této kritiky 

bylo třeba se zabývat dvěma otázkami. V první řadě bylo podstatné porozumět teoretickým 

základům účastenství, a tedy seznat, že diferencovaný systém je smysluplný pouze tehdy, pokud 

je ústřední postavou trestného činu hlavní pachatel a naopak účastník je pouze osobou vedlejší. 

V druhé řadě bylo potom třeba důkladně zvážit, zda je organizátorův podíl na trestném činu tak 

závažný, aby jej bylo možné označit jako dominantní.  

Charakter objektivní stránky organizátorství nasvědčuje tomu, že organizátor je klíčovou postavou 

trestného činu. Jeho zosnování či řízení obvykle podstatně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného 

dokonání trestného činu a jeho činnost bývá komplexní, časově náročná a plánovitá. Zároveň 

organizátorova příčinná vazba na čin přímého pachatele je mimořádně silná. Organizátor je vůči 

přímému pachateli zpravidla v postavení určité, byť i neformální autority, neboť přímý pachatel 
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se organizátorovu zosnování či řízení podvoluje, tj. zejména přijímá jeho pokyny a vykonává jeho 

plán. 

Rovněž subjektivní stránka organizátora se vyznačuje značnou intenzitou. Kromě toho, že 

organizátorovo zosnování a řízení trestného činu musí být úmyslné, jeho úloha mu zpravidla 

umožňuje účast na trestném činu předem řádně zvážit. Organizátorova subjektivní stránka nejspíše 

bude také zrcadlit intenzitu jeho objektivní stránky. Je tedy možné, že organizátor, který je 

z hlediska objektivní stránky dominantní postavou trestného činu, o sobě bude v tomto smyslu 

také uvažovat, a bude tedy trestný čin považovat primárně za svůj čin, k němuž využívá výkonnou 

sílu jiných osob.  

Činnost organizátora je natolik významná, že jej zahraniční právní řády často považují za pachatele 

trestného činu. V této práci jsem srovnávala českou právní úpravu účastenství s právní úpravou 

belgickou. I přes zásadní nedostatky, s nimiž se belgický systém potýká, nelze s jejich základním 

přístupem nesouhlasit. Belgický zákonodárce se pokouší vymezit pachatele šířeji tak, aby osoby 

klíčové byly chápány jako pachatelé, příp. spolupachatelé trestného činu. Z toho důvodu by ten, 

kdo trestný čin zosnuje a řídí, měl být v belgickém právním systému zpravidla posuzován jako 

spolupachatel. Český zákonodárce vycházející z objektivně-formální teorie odlišení pachatelství 

od účastenství vnímá dominantní osobu organizátora jako pouhého účastníka trestného činu. 

Kritiku organizátorova řazení mezi účastníky tedy považuji za oprávněnou, neboť rozbor jeho 

subjektivní i objektivní stránky potvrdil jeho dominantní postavení. Data o trestání organizátorů 

rovněž nasvědčují tomu, že soudy vnímají organizátorství jako vysoce závažnou formu páchání 

trestného činu. Pouze v 17 % zkoumaných případů byl organizátorovi uložen nižší trest než 

přímému pachateli činu, v 54 % byl naopak hodnocen přísněji a v 29 % pak stejně přísně. 

Pokud je však organizátor centrálním aktérem trestného činu, potom jeho závislost na přímém 

pachateli je o to problematičtější. Přísné pojetí akcesority účastenství v českém právu tak 

z hlediska organizátorství generuje závažné praktické problémy. Zejména není možné pokračovat 

v organizátorství trestného činu různých hlavních pachatelů. Organizátorův plán však může 

výrazně přesahovat jednání jediného pachatele. Závažnost jeho jednání, pokud není možné 

pokračování v organizátorství trestného činu různých pachatelů, tak zůstává trestním právem 

nereflektována. Také tento nedostatek českého pojetí organizátorství se projevil ve 

zpracovávaných datech, kdy například v jednom ze studovaných případů se organizátor podílel na 

podvodech (§ 209 odst. 1 TZ) řady přímých pachatelů, ale z důvodu nemožnosti pokračování 
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nemohlo být jeho jednání posouzeno podle některé z kvalifikovaných skutkových podstat podvodu 

(např. § 209 odst. 1, odst. 3 TZ nebo § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) TZ). 

Institut organizátorství by měl projít určitými zásadními změnami, aby se vyrovnal s kritikou, 

která je proti němu vznášena. Přikláním se k možnosti koncipovat nově organizátorství tak, že by 

i pachatelství/spolupachatelství jím bylo konzumováno. Organizátorství by bylo nejzávažnější 

formou páchání trestné činnosti, což odpovídá organizátorovu dominantnímu podílu na činu. 

Rovněž by se organizátor vymanil vazbám striktní akcesority, čímž by byly překlenuty obtíže 

z toho plynoucí. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. 7 Tdo 1009/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1283/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 3 Tdo 1442/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1366/2014. 
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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. 

 

Klíčová slova: organizátor, účastenství, akcesorita 
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The Criminal Liability of the Organizer of a Criminal Offence 

Abstract 

This thesis focuses on one of the modalities of participation - on organizing. The provisions of 

Section 24 (1) a) of Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code mentions organizing in the first 

place, indicating that it is the most serious form of participation. Organizing is also a form of 

participation which is quite specific to the Czech legal order. Foreign legal regulations often 

consider the Czech organizer to be the offender. The aim of this thesis was to thoroughly discuss 

the organizer of a criminal offence, to evaluate the reason for the frequent criticism of his inclusion 

among the participants of the crime and to suggest how should this legal institute be adapted. 

The thesis is divided into seven chapters, the first of which is the introduction and the final is the 

conclusion. The first part of this thesis deals with the theoretical foundations of participation. It 

briefly describes the possible approaches to the offender and the fundamentals of the unitary and 

the differentiated system, including their advantages and disadvantages. The meaningfulness of a 

differentiated system depends on the successful separation of the key persons involved in the 

criminal act from the less important ones. The following chapter focuses on the material elements 

of organizing, especially on its subjective and objective elements, and confirms the frequent claim 

of legal doctrine on the organizer's dominance over the criminal offence. Incorporating the 

organizer among mere participants is therefore denying the meaning of a differentiated system. 

Thus even more questions concerning its dependence on the direct perpetrator of the crime arise. 

The dependence of the organizer is therefore the topic of the fourth chapter of this thesis. Firstly, 

the chapter deals generally with accesority of participation, in order to focus then more narrowly 

on specific problems of the accesority of the organizer and to propose their potential solutions. In 

my opinion, de lege ferenda, it would be a good idea to design organizing as the most serious form 

of committing a criminal offence that is superior to both offenders and accomplices. The fifth 

chapter consists of an empirical study of organizing, created for the purposes of this thesis, which 

illustrates the frequency of offenses committed in the form of organizing, the composition of 

offenses committed by the organizers and the penalties imposed on the organizers. The last chapter 

briefly summarizes the Belgian system of participation and how it conceives the person which is 

the organizer under Czech law. The last chapter is also compares the Belgian and Czech legislation 

on issues of participation and organizing. 

 



101 

 

Klíčová slova: Organizer, participation, accessory  

 

 


