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Úvod 

Trestní právo bylo stvořeno k ochraně společnosti před škodlivým jednáním, které 

může být konáno nejen jedinci, ale i více osobami bez ohledu na to, zda se jedná o 

nahodilé uskupení nebo více či méně organizovanou skupinu. 

Trestní součinnost je charakteristická spojením sil více pachatelů ke spáchání 

trestného činu nebo jeho následnému utajení. Takové spojení vyvolává pocit jistoty, 

bezpečí a zvyšuje odhodlání k trestné činnosti. Nejen proto je trestní součinnost 

považována za nejvíce společensky škodlivou formu trestné činnosti a měla by jí být 

věnována adekvátní pozornost nejen ze strany zákonodárce. 

Jedná se o poněkud tvrdý oříšek, a to jak z pohledu tvorby právních norem, tak 

jejich aplikace. Zákonodárce musí brát zřetel na mnoho atypických specifik trestné 

součinnosti. Jde zejména o význam přispění účastníka na činu pachatele a závislost mezi 

jejich jednáními (akcesoritou účastenství a pachatelství). Zároveň by se měl vyvarovat 

úpravě, jež představuje posunutí křivky trestní odpovědnosti od individuální ke kolektivní 

či přílišnému přepětí trestní represe. 

Trestná součinnost, ať již hovoříme o účastenství v užším nebo širším smyslu, je 

bezesporu nemálo problematickým prvkem trestního práva. Nicméně v české právní 

úpravě jí není věnována dostatečná pozornost, a to nejen z pohledu trestního zákoníku. 

Rovněž i publikační činnost expertů zaměřená na účastenství je značně nedostatečná. Ve 

své podstatě neexistuje speciální obor, ucelené uskupení expertů anebo literatura, která 

by se danou problematikou podrobně zaobírala.  

Z těchto důvodů jsem se rozhodla napsat práci, jejíž podstatou by bylo přispění 

k informovanosti o úpravě účastenství na našem území, a to od dob dřívějších, po 

současnost. Cílem mé práce je vytvoření uceleného pohledu na problematiku geneze 

účastenství, komparace s italským trestním právem a následné nastínění vhodného 

budoucího směřování právní úpravy účastenství v českém trestním právu. 

Při tvorbě diplomové práce mi jako zdroje poslouží odborné knižní publikace, 

komentáře, právní předpisy a příspěvky v právních periodicích. V oblasti italské právní 

úpravy budu též užívat autorizované webové zdroje. Citované prameny budu čerpat 

v české i zahraniční právní literatuře. 
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Při vypracování diplomové práce budu využívat zejména metodu výzkumu 

spočívajícího v analýze jednotlivých úprav a jejich následné vzájemné komparaci. 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu a mnoha sporným otázkám, které nemají vždy 

jasná řešení, je práce zaměřena jen na vybrané aspekty účastenství (podrobné vymezení 

zvláštních forem trestné součinnosti je vynecháno s ohledem na rozsah a zaměření práce). 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se věnuje 

podrobnějšímu exkursu do historického vývoje trestního práva a jeho vlivu na institut 

účastenství. Nejprve se zaměřuje na období před vznikem feudálních společností, posléze 

na jednotlivé trestněprávní kodexy platné na našem území do vzniku první 

Československé republiky a nakonec na trestní zákonodárství publikované do konce roku 

2009. V rámci jednotlivých historických období vždy poukazuje na zásadní změny 

v genezi trestního práva a účastenství, analyzuje nejvýznamnější změny a poskytuje 

komparaci v kontextu navazujících právních úprav. Klade důraz na vymezení základních 

institutů – pachatelství, účastenství (včetně jednotlivých forem) a jejich vzájemné 

odlišení. Dále se věnuje i vývoji právních zásad, a to zejména těch, které jsou relevantní 

nejen pro účastenství, ale i trestně právní nauku jako celek. 

Druhá kapitola se zabývá základní charakteristikou pachatelství včetně jeho 

forem. Nejprve popisuje pachatele trestného činu, poté nepřímého pachatele a nakonec 

spolupachatele. Zaměřuje se na popis obecných a typových znaků jednotlivých 

skutkových podstat. V neposlední řadě poukazuje na zásadní odlišnosti mezi 

jednotlivými obecnými formami pachatelství a účastenství. 

Třetí kapitola popisuje základní charakteristické znaky trestné součinnosti. 

Nejprve se zaměřuje na trestnou součinnost obecně. Posléze definuje dva základní 

systémy rozlišování mezi účastenstvím a pachatelstvím, a to dualistickou a monistickou 

koncepci. 

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na platnou právní úpravou účastenství v České 

republice. Detailně se zaobírá jednotlivými formami účastenství v užším smyslu 

s důrazem na problematiku možné záměny s jinými formami pachatelství a účastenství. 

V závěru vymezuje podmínky pro zánik trestnosti. 

Pátá kapitola představuje základní rámec právní úpravy účastenství v Itálii, 

rozbor relevantních ustanovení a srovnání s platnou právní úpravou České republiky. 
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Poslední šestá kapitola představuje shrnutí úpravy účastenství de lege lata a 

poukazuje na zásadní problémy. Dále prezentuje mé osobní úvahy de lege ferenda o 

možném řešení nejproblematičtějších aspektů účastenství. 

Právní úprava je užita ve stavu platném k 20. 05. 2018.
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1. Historický vývoj trestního práva a účastenství 

Abychom řádně pochopili systematiku a účelnost institutu účastenství v trestním 

právu, je vhodné nejprve provést základní exkurs do historie a upozornit na nejdůležitější 

okamžiky vývoje účastenství jako takového.  Z historického pohledu můžeme dělit vývoj 

účastenství například do časových období dle data vydání zásadních trestně právních 

kodexů. Nejprve se zaměřím na právní úpravu před vydáním Constituio criminalis 

Theresiana, následně na samotný kodex Constituio criminalis Theresiana a poté na 

kodexy navazující. Závěrem kapitoly shrnu úpravu trestního práva v Československé 

republice od roku 1918 až po současnou platnou právní úpravu účastenství v České 

republice. 

1.1. Období před přijetím Constituio criminalis Theresiana 

Již v dobách před vznikem státu byly pokládány základní kameny trestního práva. 

Starší společnosti a méně vyspělé právní kultury zpočátku nezachycovaly trestní právo 

do kodexů, ale bylo tradováno skrze obyčejové (zvykové) právo. Tyto obyčeje pak po 

dlouhá léta přetrvávaly ve společnosti a projevovaly se v trestním právu silněji, než by se 

zdálo, a to dokonce i v dobách ranně feudálních. 

Povaha rodícího se trestního práva byla založena na zcela jiném chápání 

odpovědnosti a výkonu trestu, než je tomu v současnosti. V předstátní době i na počátku 

vývoje státu bylo trestní právo považováno za soukromé právo a při řešení sporů byl 

uplatňován institut tzv. soukromé smlouvy.1 V těchto dobách byl kladen důraz zejména 

na nahrazení škody vzniklé rodu nebo příbuzným a zároveň bylo na nich, aby si zjednali 

nápravu a dosáhli potrestání pachatele či odškodnění. Vedle soukromé smlouvy byl 

uplatňován institut tzv. krevní msty (odplaty) a to v případech, kdy pachatele při svém 

činu prolil krev. Míra krevní msty byla určována dle lex talionis.2 Nejstarším zachyceným 

talionem byla zásada obsažená v Chamurappiho zákoníku „zabije-li někdo dceru tvou, 

                                                           

1 ADAMOVÁ, Karolína. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě: přehled vybraných otázek. Praha: 

C.H. Beck, 2000, s. 99. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-282-9. 

2 Míra odplaty má být rovna míře škody. 
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zabiješ mu ji též“3. V dobách pozdějších byla spíše uplatňována zásada obsažená v knize 

Smlouvy „oculum pro oculo et dentem pro dente“ (oko za oko a zub za zub).4 

Zaměříme-li se na dřívější chápání odpovědnosti za porušení zvykového práva, 

převažoval zde princip ručení za člena rodiny, kmene, rodu, obce, či jiného kolektivu. 

Dopustil-li se jedinec nějakého porušení obyčejového práva, nesl odpovědnost celý 

kolektiv, jelikož se předpokládalo, že pachatel spáchal čin buďto ve prospěch kolektivu 

nebo s jeho pomocí. V daném chápání jakési kolektivní odpovědnosti můžeme vidět již 

první náznaky presumovaného účastenství, avšak ve zcela primitivním stadiu vývoje. 

Později, v předstátní a ranně státní společnosti, stále přetrvávala koncepce 

kolektivní odpovědnosti. Hovoříme zde o kolektivním ručení občiny5. Například nebyl-

li nalezen pachatel vraždy, byla pokutou6 stižena celá občina, z níž pocházel „zločinec“. 

Obdobně tomu bylo také v případech, kdy stopy zloděje vedly do určité vesnice a 

nepokračovaly dále – taková občina pak byla postihována stejně, jako kdyby z ní 

„zločinec“ pocházel. Posléze Statuta Konrádova výslovně zakotvila v článku 27 možnost 

zproštění kolektivní odpovědnosti vesnice prokáže-li, že na jejím území stopy nekončí, 

či pachatel v ní nebydlí.7 

Individuální odpovědnost pachatele byla uplatňována v malé míře ve srovnání 

s převažující a obyčeji zakotvenou kolektivní odpovědností. S individuální odpovědností 

pachatele se prozatím setkáváme pouze v rámci určitého kolektivu. Zpravidla se jednalo 

o ten nejužší, kterým byla rodina. Pravomoc nad potrestáním a kontrolu výkonu trestu 

obvykle vykonával otec rodiny, jakožto nejvýše postavený člen. 

S postupným vývojem právní vědy a samotným rozvojem trestního práva dochází 

k určité snaze o kodifikaci a inovaci. Na druhou stranu mnohé kodexy jsou stále 

                                                           
3 KLÍMA, Josef. Zákony Chammurapiho. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 

Studie a prameny. Sekce jazyka a literatury. 

4 Lex talionis, Bible (Ex 21). 

5 ADAMOVÁ, op. cit., s. 99.  

6 Do dob vrcholného středověku trestní právo neužívalo systému trestů veřejnoprávního charakteru, jak 

jej známe dnes. Trest byl chápán jako soukromoprávní nárok na finanční satisfakci poškozeného, proto 

byl užíván soukromoprávní termín – pokuta neboli tzv. peníze za člověka. V germánském právu byla 

označována jako „wergeld“. 

7 Stauta Kondrádova čl. 27 „Kdyby stopy věci z krádeže mizely u nějaké vesnice, tato vesnice ať se nijak 

nestará z podnětu této krádeže.“, citováno z MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995, 

s. 17. ISBN 80-85903-01-6. 
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ovlivňovány obyčejovým právem, a to v tak velké míře, než by se dalo rozumně očekávat. 

Nejzásadnějším novem i z pohledu účastenství, které přinesla kodifikace trestního práva, 

byla změna pojetí odpovědnosti z kolektivní na individuální. Účastenství však není zatím 

obecně upraveno, ale již v prvních kodexech obsahujících trestněprávní úpravy 

nalezneme skutkové podstaty trestných činů, jejichž znaky naplňuje svým jednání nejen 

hlavní pachatel, ale i další osoby, které mu pomáhaly anebo měly z činu prospěch. Úpravu 

účastenství tedy nalezneme prozatím poskromnu, a to pouze ve zvláštních skutkových 

podstatách jednotlivých zákoníků8. V oblasti trestání účastenství prozatím zůstává 

rovnost mezi účastníky a pachateli co do druhu a výměry trestu.9 

Za nejstarší formou trestné součinnosti je označována pomoc. Prvním kodexem, 

který zakotvil trestnost jednání spočívající v pomoci pachateli, byla Statuta Konrádova 

z roku 1189, která tak učinila v rámci ustanovení upravující ručení osady za trestný čin 

spáchaný na jejím území. Dle Statut Konrádových byli obyvatelé osady povinni 

poskytnou pomoc napadenému, pokud zvolal „nestojte“, tedy běžte a hoňte zloděje nebo 

vraha. Pokud tak někdo z osady neučinil, usnadnil tím čin pachatele. Takové jednání bylo 

tehdejší teorií považováno za spolupachatelství.10 Za trestnou byla dále považována i 

pomoc ve formě ochrany. Jednalo se o případy, kdy byla poskytnuta ochrana psanci, tedy 

osobě psané11, o které bylo známo, že loupí, krade či páchá jinou trestnou činnost a 

zároveň je na útěku. Psance nesměl nikdo ukrývat, podporovat, či ho chránit. Zákaz 

poskytnutí ochrany se vztahoval i na panovníka či královský hrad. Pokud by však 

panovník nebo královský hrad zákaz nerespektoval a poskytl psanci ochranu, pomoc či 

úkryt, byla by ozbrojená šlechta zbavena závazku poslušnosti vůči králi a směla by osobu 

psance stíhat dle právní knihy nazývané Řád práva zemského z 2. poloviny 14. století.12 

Posléze byla pomoc chápána zejména jako jednání, které souviselo úžeji s hlavní 

trestnou činností. Pomoci se dopustil ten, kdo k trestnému činu poskytoval příležitost, 

                                                           
8 Jako příklad lze uvést Statuta Konrádova čl.12 „Zloději ať jsou trestáni rovným trestem jako jejich 

společníci a nadržovači.“, citováno z MALÝ, 1995, op. cit., s. 16.  

9 SOLNAŘ, Vladimír. Z dějin českého zemského práva trestního: (Trestný čin a trest). Praha: Univerzita 

Karlova, 1921, s.9. Práce ze Semináře českého práva na Karlově Univerzitě v Praze. 

10 Statuta Konrádova dočasně tuto povinnost ruší, avšak již od 14. století je opět zavedena. 

11 Proscriptio, bannitio. 

12 MALÝ, 1995, op. cit., s. 114. 
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usnadňoval jeho spáchání, činil ho bezpečnější nebo jej schvaloval. S jednotlivými 

kazuistickými úpravami se setkáváme například v Popravčí knize pánů z Rožmberka.13 

Později byla upravena i forma účastenství dle dnešní terminologie nazývané jako 

návod. Mezi první kodexy, které jej postihovaly v rámci jednotlivých kazuisticky 

upravených skutkových podstat, řadíme Práva městská Království českého. 

S institutem návodu se setkáváme zejména v oblasti náhrady škody. Návodce byl ten, kdo 

ke škodě ponoukal nebo navozoval ideu jiným, aby škodu činili. Taková osoba byla 

označována za škůdce a potrestána, jako kdyby se jednalo o pachatele samotného.14 Za 

návodce byl rovněž považován ten, kdo velel či rozkazoval jinému, aby zabití učinil, 

anebo uplácel jiného k takovému činu. Jednání návodce bylo postihováno tzv. pokutou 

mordéřskou.15  

S přijetím Constitutio criminalis Carolina (dále jen „CCC“)16 roku 1532 bylo 

poprvé na území českých zemí inkorporováno do trestněprávního kodexu ustanovení 

účastenství, jakožto obecné formě trestné činnosti. CCC v čl. 177 postihovala 

účastenství na všech jednotlivých trestných činech v CCC upravených. Účastenství se 

dopustili „ti, kdo zločinci ke spáchání nějakého zločinu vědomě poskytli pomoc, příspěvek 

nebo podporu, nebo jak se všechny ty činnosti jmenují…“.17 Vedle zmíněné obecné 

úpravy CCC obsahovala i úpravu účastenství v rámci jednotlivých skutkových podstat 

trestných činů. CCC byla jako podpůrný pramen práva aplikována až do roku 1768, kdy 

vstoupila v platnost Constitutio criminalis Theresiana. 

V 17. a 18. století dochází k postupnému překonávání středověkého právního 

myšlení a s ním spojených přežitků v podobě zvykového práva založeného na koncepci 

soukromé smlouvy, krevní msty a odplaty. Do popředí v myšlení se dostává zejména 

                                                           
13 ŘÍHA, Jiří. Účastenství v trestním právu. Praha, 2006. Dizertační. Univerzita Karlova v Praze. 

14 MALÝ, Karel. Práva městská Království českého: edice s komentářem. V Praze: Karolinum, 2013, s. 

588. ISBN 978-80-246-2117-3. 

15 Tamtéž, s. 284.  

16 Dle českého překladu „Útrpný soudní řád císaře Karla IV“. 

17 Doslova: „Item so jemand eynem miβthattër zu übung eyner miβthatt, wissentlicher und geurlicher 

weiβ einicherley hilff, besitand oderfürderung, wie das alles namen hat, thut, ist peinlich zu staffen…“. 
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osvícenství, později racionální přirozenoprávní myšlení.18 V pojetí funkce trestního práva 

dochází k značnému vývoji. Tradiční ochrana společnosti a potrestání pachatele byly 

nově doplněny o výchovný aspekt. Při trestání se kladl důraz na úměru mezi spáchaným 

trestným činem a trestem19 a nově i na prevenci. Například dle teorie C. Beccaria, který 

ve svém eseji „O zločinech a trestech“ v kapitole „O předcházení trestným činům“ uvádí 

devět základních principů, které jsou nezbytné pro efektivní předcházení trestným činům. 

Beccario věřil, že předcházení trestné činnosti je lepší než následná náprava formou 

potrestání. V téže době se objevují rovněž první negativní hlasy kritizující torturu 

a čarodějnictví.  

S příchodem osvícenství byla do trestního práva zanesena zásada nullum crimen 

sine lege, která je jednou ze základních a vůdčích trestně právních zásad i v současném 

trestním právu.  Poprvé byla užita v Trestním zákoníku Josefa II. z roku 1787. Daná 

zásada se stala velmi významnou, také z pohledu účastenství, jelikož postihování účasti 

na trestné činnosti je od této doby možné pouze stanoví-li tak výslovně zákon. Doposud 

bylo možné potrestat účastníka i v případech, kdy účastníkovo jednání nenaplňovalo 

znaky skutkové podstaty obsažené v právním kodexu. 

 

Trestní právo se s postupným vývojem sekularizuje, tresty se stávají mírnějšími a 

adekvátnějšími. V podstatě lze říci, že trestní právo přestává být právem útrpným a je 

postupně humanizováno.20 

                                                           
18 RÜPING, Hinrich. Grundriß der Strafrechtsgeschichte. 3., völlig überarb. Aufl. München: Beck, 1998. 

ISBN 3406438407. 

19 Dříve byla uplatňována soukromá smlouva a teorie msty, jejíž míra byla stanovena talionem-oko za 

oko, zub za zub, hlava za hlavu. 

20ADAMOVÁ, op. cit., s. 100-101. 
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1.2. Období od přijetí Constitutio criminalis Theresiana 1768 až 

po vznik Československé republiky 1918 

1.2.1. Constitutio criminalis Theresiana 

Poměrně zlomovým kodexem trestního práva, avšak ne v dobrém slova smyslu, 

byl trestní řád Marie Terezie – Constitutio criminalis Theresiana (dále jen 

„Theresiana“) roku 1768 vydaný v německém jazyce a rok později v jazyce českém pod 

názvem „Útrpné a hrdelní právo Marie Terezie“. Theresiana vycházela obsahem z tzv. 

Josephiny21 a současně byla inspirována rakouským trestním právem zejména tzv. 

Ferdinandeou22. Theresiana platila po celém císařství s výjimkou Uher. 

Theresiana byla poměrně krutým trestním kodexem, který byl již ve své době 

považován za zastaralý, a to jak z pohledu právní teorie, tak i v pojetí trestu a jeho účelu, 

což mimo jiné dokazuje i jeho poměrně krátká doba platnosti.23 Vedoucí ideou 

Theresiany bylo potrestání pachatele založené na již zastaralém a pro dobu osvícenství 

nepřijatelném pojetí trestu, jako msty za způsobenou škodu jednotlivci případně celé 

společnosti.24 

Na druhou stranu, zaměříme-li se na právní úpravu trestní součinnosti a 

účastenství, zejména v obecné rovině, navazovala Theresiana na úpravu CCC tím, že do 

svých úvodních ustanovení začlenila i obecnou úpravu odpovědnosti za účast na trestném 

činu. Úprava však byla poměrně neuspořádaná, roztroušená do několika ustanovení 

v článku třetím dílu prvého a bez jasných definičních znaků. 

Nejširší a zároveň nejobecnější úpravu nalezneme v ustanovení § 6, který kromě 

úpravy přímého a nepřímého pachatele rovněž obsahuje obecnou charakteristiku 

návodu a pomoci dle terminologie dnešní nauky.  Spoluskutčení25  se dopustil ten, 

                                                           
21 Constitutio criminalis Josefina, trestní zákoník Josefa I. z roku 1707, v českém jazyce vydaný roku 

1708. 

22 Constitutio criminalis Ferdinandea, rakouský trestní zákoník Ferdinanda III. z roku 1656. 

23 Theresiana byla nahrazena roku 1787 Obecným zákoníkem o zločinech a jejich trestání vydaným za 

vlády Josefa II. 

24 MALÝ, 1995, op. cit., s. 145-154.  

25 Dřívější terminologií označovaná trestná součinnost, potažmo účastenství. 
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kdo ,,při páchání zloskutku sice sám ruku nepřikládá, však na ten aneb jiný způsob, jako 

skrze velení, poručení, rady dodávání, schvalování, oslušnění, na ruku dávání, 

poskytování, a dopomáhání, svolení a připouštění vědomě, a zlostným způsobem 

k zloskutku příčinu podává…“26. Specifičtější úpravu účastenství, vzhledem 

k nedokonalé terminologii a roztříštěné úpravě, nalezneme i v několika následujících 

ustanoveních, zde však není zcela jasné, zda se jedná o návod, pomoc či nepřímé 

pachatelství. 

Theresiana upravovala kromě výše zmíněného i zvláštní formu trestní součinnosti, 

a to účast na spáchání trestného činu spočívající v opomenutím povinnosti konat. 

Ustanovení § 727 upravovalo odpovědnost pachatele za omisivní trestný čin, který 

spáchal opominutím vlastní povinnosti konat a zároveň i případy odpovědnosti za 

opominutí jiných. Takového opominutí se dopustil účastník, učinil-li tak „…skrze jeho 

přičinění, aneb spolu-skutčení jiní k ominutí toho, coby jim činiti bylo náleželo, uvedeni, 

a pohnuti bývají.“28 Theresiana tedy upravovala nejen trestní odpovědnost za trestné činy 

spáchané opominutím, ale rovněž považovala za trestný i návod k činu spáchanému 

opomenutím povinnost – omisivnímu deliktu. 

Další zvláštnost nalezneme v § 10, který popisuje jednání, dle dnešní terminologie 

považované za jednu z forem návodu, avšak dle tehdejší terminologie označované jako 

tzv. psychická pomoc (intelektuální pomoc). Takovýmto pomocníkem byl každý, kdo se 

zachoval před samotným činem způsobem, že jeho jednání „ponuknutí, a příčinu 

                                                           
26 Theresiana, díl 1., článek III.: 

„§ 6 

Zloskutek se páchá, jak skrze neprostředlivé vlastní dočinění, tak skrze přečinění, a spolu-skutčení. 

Prvnější se děje, když někdo buďto sám, aneb s pomocí jiných spolutovaryšů zloskutek páchá. Poslednější 

se udává, když někdo při páchání zloskutku sice sám ruku nepřikládá, však na ten aneb jiný způsob, jako 

skrze velení, poručení, rady dodávání, schvalování, oslušnění, na ruku dávání, poskytování, a 

dopomáhání, svolení a připouštění vědomě, a zlostným způsobem k zloskutku příčinu podává, aneb jej 

zprovozuje, a tím způsobem přitom spoluskutčí.“ 

27 Et quidem tam ad delicta cimissionis, quam omissionis. 

28Theresiana, díl I., článek III.: 

„§ 7 

Co zde, a jinde o vlastním dočinění se nařizuje, rovně také veskrz o ominutí se rozuměti má: že totiž jeden 

každý nejen skrze vlastní ominutí toho, co sám činit povinen jest, nýbrž i skrze to přečinění sebe vinného 

činí, když skrze jeho přičinění, aneb spolu-skutčení jiní k ominutí toho, coby jim činiti bylo náleželo, 

uvedeni a pohnuti bývají.“ 
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k následované zločinnosti podalo…“29. Intelektuální pomocník byl považován za 

původce, nikoliv však za účastníka, jelikož svým jednání zavdal příčinu k spáchání 

trestné činnosti, což dříve nebylo považováno za účastenství na činu. Otázkou však 

zůstává, zda dle tehdejší terminologie a systematiky bylo dané ustanovení aplikováno 

čistě na intelektuálního pomocníka anebo zahrnovalo i postih pomoci jako takové.30 

Theresiana nebyla zastaralým a přežitým zákoníkem ve všech aspektech. Určitý 

pokrok můžeme shledávat například v rozlišování mezi pomocníky, skrývači a 

poskytovači.  Jak již bylo zmíněno, účastníkem byl ten, kdo na činu pachatele spolu-

skutčil. Skrývači a poskytovači pak byli ti, kdo dle ustanovení § 8 v souvislosti 

s výkladovým ustanovením zvláštní části § 102 „…k vykonání skutku sami žádnou pomoc 

neposkytují, nýbrž toliko nešlechtěný, a podezřelý lidi, majíce, aneb nemajíce vědomost 

jejich buď již spáchané, aneb spáchat chtějící zločinnost, v sebe zdržující, a přechovávají, 

aneb jim, aby k vazebnému zjištění přijíti nemohli, zaumyslně domáhají, aneb také 

vědomě, a zlolestným způsobem buďto zabitá těla zandají, skrývají, zakopávají, aneb 

kradený, a zalupený statek ukrývají, ututlají, kupují, prodávají, zanášejí, aneb jakkoli 

k přízní zločincům na stranu uklízejí.“ Dle současné terminologie by takové jednání bylo 

možné postihnout jako trestný čin podílnictví (§ 214 tr. zák.) či trestný čin nadržování (§ 

166 tr. zák.) 

Mimo výše zmíněné ustanovení byli účastníci za dob platnosti zákoníku Marie 

Terezie trestání i za jednání kodexem výslovně neupravené. Zákoník nezakotvoval 

zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Vycházel z volného soudcovského 

uvážení a přípustnosti analogie.31 Soudcovské uvážení bylo aplikováno nejen v oblasti 

trestných činů ale i při výběru a výměře trestu. Soudce tedy nebyl vázán ani v oblasti 

ukládání trestu ani v podřazení protiprávního jednání pachatele pod Theresianou 

upravené skutkové podstaty trestných činů. 

                                                           
29 Theresiana, díl prvý, článek třetí: 

„§ 10 

Především má se na to patříti: zdaliž poskytování a spolu-skutčení před zločiností, v zločinosti, aneb po 

zločinosti se stalo? V přednějším příběhu: když vědomé a zlolestné poskytování předcházelo, které 

ponuknutí, a příčinu k následované zločinnosti podalo; takový poskyt má za pravé přičinění, a apolu-

skutčení v zločinosti pokládán býti.“ 

30 V podrobnostech ŘÍHA, J., 2006, op. cit.  

31 ADAMOVÁ, op. cit., s. 103. 
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1.2.2. Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně z roku 1787 

Theresiana byla po poměrně krátké době nahrazena roku 1787 Všeobecným 

zákoníkem o zločinech a trestech za ně, často označovaným zkráceně jako Josefínský 

zákoník. Josefínský zákoník platil po dobu života císaře Josefa II. jak na území českých 

zemí, tak v Uhrách. 

Zákoník byl svým pojetím a právní úpravou značně odlišný od Theresiany. Obsah 

a vůdčí idey byly inspirovány osvícenským myšlením a reflektovaly potřeby nové 

měšťanské vrstvy. Mezi hlavní prameny, kterými se Josef II. nechal inspirovat byl, 

zejména spis italského právníka Caesara Beccaria „O zločinech a trestech“32 z roku 

1774, dále trestní zákoník vydaným císařovým bratrem Leopoldem tzv. Leopoldinou a 

v neposlední řadě díly rakouského právníka a filozofa Josepfa Sonnenfelse33. Přestože 

Josefínský zákoník nebyl co do svého rozsahu velkým dílem, obsahoval mnoho 

významných a moderních ustanovení a rovněž vynikal technickou propracovaností a 

komplexností. 

Mezi nejzásadnější a přelomová ustanovení, a to nejen z pohledu teorie 

účastenství,34  jsou dodnes řazena zejména ustanovení § 12, 13 a 19, v jejichž obsahu byla 

poprvé v historii trestního zákonodárství promítnuta zásada nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege.35 V souvislosti s výše zmíněným zákoník zakotvoval restrikci 

aplikace analogie a soudcovského uvážení.36 

Josefínský zákoník spočíval na úměrnosti trestu vůči spáchanému deliktu, který 

měl mít povahu výchovného prostředku a zároveň ochraňovat společnost, někdy 

                                                           
32 Dei delitti e delle pene. 

33 Jesepf Sonnenfels (*1732-†1817) byl rakouský právník, filozof a profesor politických věd ve Vídni. 

Publikoval řadu vědeckých spisů, př.: O odstranění tortury. 

34 Do roku 1787 bylo možné trestat účastenství i pokud tak zákon výslovně nestanovil, od Josefinského 

zákoníku je možné postihovat účastníky pouze na základě výslovné zákonné úpravy. 

35 Není zločinu bez zákona, není trestu bez zákona. 

36 Pachatel mohl být odsouzen pouze za jednání výslovně zákoníkem označené za trestné a zároveň za 

takové jednání mu mohl být uložen pouze trest v zákoníku stanovený. 
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označované jako „teorie odstrašování“37. Od feudální zásady msty (odplaty) je již téměř 

upuštěno. 

Zákoník upravoval výslovně polehčující a přitěžující okolnosti, zavádí trestnost 

protiprávního jednání ve stadiu pokusu a výslovně upravuje podmínky zániku trestnosti 

pachatele. 

Vedle výše vyzdvihovaných moderních ustanovení měl zákoník i řadu nedostatků. 

Jednalo se zejména o oblast příliš krutých a difamujících tělesných trestů38, jež byly 

považovány za přežitky z dob feudalismu. 

Účastenství39 zákoník postihoval jak v rámci obecné skutkové podstaty 

obsažené zejména v § 7, tak po vzoru předešlého zákonodárství i ve zvláštních 

skutkových podstatách.  Dále v § 8 specifikoval výjimky z aplikace obecného ustanovení 

o účastenství tak, že ten, kdo ze zločinu měl zisk, prospěch, napomáhal, ukrýval nebo se 

jinak účastnil svým jednáním na zločinu40, nebyl považován za účastníka trestné činnosti 

pachatele, nýbrž svým jednáním naplnil znaky zvláštní skutkové podstaty za 

kumulativního splnění podmínek. V případě, že tak učinil až po spáchání zločinu hlavním 

pachatelem a nebyl s ním dohodnutý na budoucí pomoci. V opačném případě by byl 

považován za účastníka na trestné činnosti hlavního pachatele. 

„§. 7. 

 Ne skutkem neprostředním toliko účastní se kdo provinění nedbalého činí, nýbrž 

každý z předsevzetí zlého, a vůle svobodné pocházejícím přičiněním, a to: rozkazem, 

radou, pochvalou, poučením, dopomáháním neb cokoli zločinu páchanému ponuknutím, 

a příčinou bylo, neb v čas zločinu páchaného jakýmkoliv způsobem nápomocnu bylo, neb 

též k jistému jehož dokonání jen přispělo. 

                                                           
37 Teorie o účelu trestu v trestním zákoníku 1803 byla rovněž někdy označována souhrnně jako 

Feuerbachova teorie odstrašování. Paul Johann Anselm von Feuerbach (*14.11.1775-†29.5.1833) byl 

německý kriminalista, trestněprávní teoretik, profesor na univerzitě v Brně a autor bavorského trestního 

zákoníku z roku 1813. 

38 Zákoník ponechal zakotvené tresty cejchování, vystavování na pranýř či bití holí. 

39 Jednání dle tehdejšího právního pojmosloví nazývané spolu-skutčením, rovněž jako v dobách platnosti 

Theresiany. 

40 Josefínský zákoník užíval termín zločin, pro veškeré protiprávní jednání v něm obsažené. 
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§. 8. 

Kdo však po spáchaném treprv zločinu původci jen dopomáhal, a nápomocen byl, 

neb ze zločinu vědomého zisk, a prospěch měl, ten sice vlastního zvláštního nekalého, ne 

však toho spáchaného provinění vinu se činí; lečby před zločinem vykonaným z strany 

dopomáhání, a účastenství budoucího a původem srozumění byl měl.“41 

Josefínský zákoník rovněž upravoval účastenství i v rámci jednotlivých 

skutkových podstat. Jako příklady lze uvést ustanovení § 49, 76, 163. 

Trestní zákoník Josefa II. byl významným a průkopovým dílem, které učinilo 

tlustou čáru za obdobím feudalismu a zahájil tím tak novou éru v pojetí nejen účastenství, 

ale i trestního práva jako celku. Některé ze zásad a principů na nichž byl postaven, 

přetrvávají v trestním právu dodnes. Rovněž i právní úprava účastenství se stala 

významnou předlohou pro budoucí trestní kodexy. 

1.2.3. Zákon o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1796 

Ani po smrti Josefa II. však nebylo zapomenuto na jeho věhlasné zákonodárství. 

Roku 1796 byla zvláštní komisí v čele se šlechticem Matyášem Wilhelmem vydána nová 

osnova trestního zákona, která přejímá zásadní prvky Josefinského zákoníku a odstraňuje 

feudální přežitky. Osnova trestního zákoníku byla ještě téhož roku na zkoušku vyhlášena 

jako „Západohaličský trestní zákoník“ s omezenou územní platností pro Západní 

Halič. Po několika úpravách byla osnova 3. září 1803 vyhlášena jako nový trestní zákoník 

pod názvem „Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích“ s působností pro 

                                                           
41 Originální znění: 

„§. 7. 

Nicht die unmittelbare That allein macht eines Verbrechens schuldig, sondern auch jede aus bösem 

Vorsatze, und freyen Willen entspringende Mitwirkung durch Befehl, Anrathen, Belobung, Unterricht, 

durch Vorschub, oder was sonst zu der erflogten Missethat Veranlassung, und Ursache gegeben, oder zur 

Zeit der verübten Missethat auf was immer für eine Art dazu Hilfe geleistet, oder auch nur zu ihrer 

sicheren. Vollstreckung beigetragen hat. 

§. 8.Wer aber nur est nach vollbrachter Missethat dem Thatër mit Hilfe, und Beistand beförderlich 

gewesen ist, oder von der ihm bekannt gewordenen Missethat Gewinn, und Vortheil gezogen hat, macht 

sich zwar eines eigenen, besonderen wegen künftiger Hilfeleistung, oder Theilnehmung einverstanden 

gewesen.“ 
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téměř celé císařství42. V českém překladu byla vydána o rok později ve Vídni jako „Kniha 

práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského, (totiž policie) přestupky“.43 

Kodex byl tvořen dvěma částmi. V první upravoval zločiny a v druhé přestupky. 

Každá z částí dále obsahovala nejen hmotněprávní ale i procesněprávní ustanovení. Kniha 

práv byla vzhledem k svému obecnému obsahu, přehledné systematice a poměrně 

malému množství kazuistických ustanovení po dlouhá léta uznávaným kodexem.44 

Obdobně jako Josefinský zákoník, vyžadoval kodex z roku 1803 zlý úmysl pro 

spáchání trestného činu a upravoval vyloučení trestní odpovědnosti pro nepříčetnost či 

nedostatek věku.45 

Explicitně zakotvoval zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege a 

ignorantia juris non excusat46 

Za protiprávní výslovně označoval jednání ve stadiu pokusu (§ 9)47, návod (§ 5) a 

pomoc (§ 5). Pouhá myšlenka nebyla považována za trestnou (§8).48 

Zaměříme-li se na právní úpravu účastenství, lze konstatovat, že zákoník z roku 

1803 téměř zcela převzal obecná ustanovení o účastenství trestního zákoníku Josefa II. 

Nepatrné změny byly zejména lingvistického a systematického charakteru. 

                                                           
42 Zákoník platil na území všech dědičných zemí s výjimkou Uher. 

43 MALÝ, 1995, op. cit., s. 158-159. 

44 Tamtéž. 

45 Za trestně odpovědné byly považovány osoby, které dovršili věk 14 let. 

46 MALÝ, 1995, op. cit., s. 159. 

47 Úplné znění v českém překladu a rakouském originálu: 

 „§ 9  

Kdo někoho k zločinu nějakému vyzívá, povzbuzuje nebo svésti hledí, dopouští se, bylo-li působení jeho 

bez výsledku, pokusu svádění ke zločinu onomu, a má odsouzen býti k tomu trestu, který by se na pokus 

toho zločinu měl uložiti.“ 

„§. 9. 

Wer Jemanden zu einem Verbrechen auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, ist dann, wenn seine 

Einwirkung ohne Erflog geblieben war, der versuchte Verleitung zu jenem Verbrechen schuldig, und zu 

derjenigen Strafe zu verurteilen, welche auf den Versuch dieses Verbrechens zu verhängen wäre.“ 

48 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 

195. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 



 

16 

 

Ustanovení o postihu návodu a pomoci byla upravena obecnou částí zákoníku v § 

5 a násl. Obecná skutková podstaty postihující účastenství a navazující úprava zněla 

následovně: 

„§ 5. 

O spoluvinících a účastnících zločinů 

Netoliko přímý pachatel sám stává se vinným ze zločinu, nýbrž i každý, kdo 

rozkazem, radou, poučením, pochvalou zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně podnět dal, 

k vykonání jeho úmyslným opatřením prostředkův, odvracení překážek, anebo jakýmkoliv 

způsobem nadržoval, pomáhal, k bezpečnému vykonání jeho přispěl; i kdož se jen napřed 

s pachatelem o pomoc, kterou mu po vykonaném skutku poskytnouti má, neb o podíl 

v zisku a užitku srozuměl. 

§ 6. 

Pomoc po spáchání zločinu 

Kdo dříve se nerozuměv teprve po spáchaném zločinu pachateli pomáhá a ho 

podporuje, neb ze zločinu, o němž zvěděl, zisk a užitek béře, nedopouští se sice téhož 

zločinu, ale ovšem dopouští se zločinu zvláštního, jak dále v zákoníku tomto ustanoveno 

bude.“49  

                                                           
49 Český překlad převzat z: HERRNRITT, Vilém a Jaroslav KALLAB. Trestní zákony československé: 

platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Československý Kompas, 1923. Komentované zákony 

Československé republiky; Originální rakouské znění: 

„§.5. Mitschuldige und Theilnehmer an Verbrechen 

Nicht der unmittelbare Thater allein wird des Verbrechens schuldig, sondern auch jeder, der durch 

Befehl, Anrathen, Unterricht, Lob, die Uibelthat entgeleitet, vorsetzlich veranlasset, zu ihrer Ausübung 

durch absichtliche Herbey schaffung der Mittel, Hintanhaltung der Hindernisse, oder auf was immer für 

enine Art Vorschub gegeben, hilfe geleistet, zu ihrer sichern Vollstreskung beygetragen; auch wer nur 

vorläufig sic hmit dem Thäter über die nach vollbrachter That ihm zu leistende Hilfe und Beystand, oder 

über einen Antheil an Gewinn und Vortheil einverstanden hat. 

§.6. Hülfeistung nach verübtem Verbrachen  

Wer ohne vorläfiges Einverständniβ, nu rest nach begangenem Verbrechen dem Thäter mit Hülfe und 

Beystand beförderlich ist, oder, dem ihm nekannt gewordenen Verbrechen Gewinn und Vortheil zieht, 

macht sich zwar nicht eben desselben, wohl aber eines besonderen Verbrechens schuldig, wie solches in 

der Floge dieses Gesetzbuches bestimmt werden wird.“ 
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Zvláštní část zákoníku upravuje spoluúčast na jednání, kterým se osoby odlišné 

od pachatele účastní trestné činnosti. Tyto osoby však byly považovány za pachatele, 

nikoliv za účastníky, jelikož svým jednáním sami naplňují znaky zvláštní skutkové 

podstaty za podmínek stanovených ustanovením § 6. Příkladem lze uvést ustanovení, 

která postihují účast na padělání mincí (§ 105), souboji (§ 145) či loupeži (§ 175).50 

V druhé části zákoníku, postihující těžké policejní přestupky, nalezneme rovněž 

určité zmínky o účastenství, avšak pouze v rámci kazuistické úpravy. Obecná ustanovení 

o postihu účastenství zde absentují. 

Právní úprava účastenství zakotvená v trestním zákoně z roku 1803, byla 

inspirována zákonem Josefa II. a s drobnými úpravami byla recipována budoucími 

trestními zákony až do konce tzv. právnické dvouletky roku 1950. 

1.2.4. Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852 

Dne 27. 5. 1852 vstoupil v platnost zák. č. 117 ř. z., zákon o zločinech, přečinech 

a přestupcích (dále jen „TZ 1852“), který nahradil dosavadní trestně právní úpravu a 

zároveň se stal základem rakouského a později československého trestního práva. Jeho 

územní platnost dle Čl. I.51 byla rozšířena na území celého císařství včetně Uher.52  

TZ 1852 byl novelou trestního zákoníku z roku 1803, což vyplývá přímo ze znění 

uvozovacího patentu zákona „…zákon trestní o zločinech a těžkých policejních 

přestupcích, vydaný dne 3. září 1803, dali jsme poříditi nové vydání svrchu řečeného 

zákoníka trestního ze 3. září 1803, vloživše v ně všeliké změny pozdějšími zákony 

způsobené, a rozmnoživše je několika novými ustanoveními.“53 

                                                           
50 V podrobnostech ŘÍHA, J., 2006, op. cit.  

51 „Počínajíc ode dne 1. září 1852, má jak v těch zemích korunních, v kterých potud měl právní moc 

zákoník trestní vydaný dne 3. září 1803, tak i v království Uherském, Chorvatském, Slavonském spolu s 

Přímořím Chorvatským, ve velkoknížectví Sedmihradském, vojvodství Srbském, banátě Temešském a ve 

velkovojvodství Krakovském vejíti v působnost následující zákon trestní o zločinech, přečinech a 

přestupcích …“ 

52 TZ 1852 a trestní řád 1873 platili na Uherském území až do usnesení judexkuriální konference roku 

1861 o právním systému na základě kterého byly následně vydány nové trestní předpisy s platností pro 

území Uher, Slovenka a Podkarpatské Rusi: zák. č. V: 1878 trestní zákon o zločinech a přečinech, zák. č. 

XL: 1879 o přestupcích a zák. č. XXXIII: 1896 o soudním trestním řádu.  

53 Zák. č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích. 
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Navzdory skutečnosti, že sám zákon se označoval za novelu, bylo jeho pojetí 

v několika podstatných ohledech odlišné. 

Zaprvé pojednával pouze o hmotném právu, procesní bylo ponecháno 

samostatnému zákonodárnému počinu.54  

Zadruhé neměl osobní působnost nad všemi osobami, na rozdíl od TZ 1803. Z 

působnosti TZ 1852 byly vyňaty osoby, které patřily pod vojenskou soudní pravomoc. 

Právní úprava byla obsažena v zák. č. 19/1855 ř. z., vojenský trestní řád. 

Zatřetí zakotvil tripartici trestných činů po vzoru francouzského trestního práva55 

na zločiny, přečiny a nejméně závažná protiprávní jednání označovaná jako přestupky. 

Začtvrté odstranil téměř všechny přežitky feudalismu.56 

TZ 1852 byl charakteristický stručnými a přesnými formulacemi, odstupňováním 

deliktů v závislosti na společenské škodlivosti a propracovaným systémem trestů včetně 

přesného vymezení rozsahu, v jakém je bylo možné uložit.57 

Zákoník rovněž pokračuje v tradici zakotvení stěžejních trestněprávních zásad 

nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege, avšak jejich aplikace doznala určitých 

změn. Článek IV uvozovacího patentu zákona zakotvoval zásadu nullum crimen sine 

lege, která byla na rozdíl od dřívějšího zákonodárství aplikována v omezené míře, a sice 

ve prospěch trestní pravomoci policejních a správních orgánů. Zásada nulla poena sine 

lege byla promítnuta v § 32-33. Ustanovení § 32-33 zakotvovala meze soudcovy vůle při 

vyměřování trestů tak, že pachateli směl být uložen pouze výslovně zákonem určený druh 

trestu a zároveň nesměl být vyměřen ani ostřeji ani mírněji, než zákon předepisoval.  

Důraz na přesnost, co do výměry a výběru druhu trestu, byl odvislý od nového pojetí 

účelu trestu. Na základě výše uvedeného nelze nesouhlasit s výrokem K. Jičinského, že 

                                                           
54 Zák. č. 119/1873 ř. z., trestní řád.  

55 Autoři TZ 1852 byli inspirováni moderním francouzským právem a zejména pak materii obsaženou 

ve francouzském trestním zákoníku „Code pénal“ z roku 1810.  

56 Příkladmo za přežitek z dob feudalismu byla vzhledem k vývoji společnosti a revolučním dobám 

považována ustanovení 7. hlavy, která chránila osobu císaře a členy císařské rodiny či ponechaný trest 

bití holí či metlou pro mladistvé a ženy. 

57 MALÝ, 2010, op. cit., s. 276-278. 
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TZ 1852 byl z pohledu účelu trestu „… utěšeným přechodem z theorie Feuerbachovy k 

theoríi Köstlinovi58, totiž z relativní theorie výstrahy k absolutní theorii spravedlnosti.“59 

Zaměříme-li se na stránku účastenství, lze konstatovat, že základní rámec právní 

úpravy byl opětovně převzat z Josefínského zákoníku včetně novelizace obsažené 

v pozdějším trestním zákoníku z roku 1803. Stěžejní ustanovení byla upravena v dílu 

prvním „O zločinech“, hlavě první „O zločinech vůbec“, v ustanovení § 5 a násl. takto: 

„§ 5. 

O spoluvinnících a účastnících zločinů 

Netoliko přímý pachatel sám stává se vinným ze zločinu, nýbrž i každý, kdo 

rozkazem, radou, poučením, pochvalou zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně podnět dal, 

k vykonání jeho úmyslným opatřením prostředkův, odvrácením překážek, anebo 

jakýmkoliv způsobem nadržoval, pomáhal, k bezpečnému vykonání jeho přispěl; i kdož se 

jen napřed s pachatelem o pomoc, kterou mu po vykonaném skutku poskytnouti má, neb 

o podíl v zisku a užitku srozuměl. 

Okolnosti omluvné, pro něž zločin nějaký vzhledem k pachateli nebo některému ze 

spoluvinníků nebo účastníků toliko pro jeho osobní poměry trestným býti přestává, nemají 

se vztahovati na ostatní spoluvinníky a účastníky. 

§ 6. 

Pomoc po spáchání zločinu 

Kdo dříve se nesrozuměv teprve po spáchaném zločinu pachateli pomáhá a ho 

podporuje, neb ze zločinu, o němž zvěděl, zisk a užitek béře, nedopouští se sice téhož 

zločinu, ale ovšem dopouští se zločinu zvláštního, jak dále v zákoníku tomto ustanoveno 

bude.“60 

                                                           
58 Christian Reinhold Köstlin (*29.1.1813-†14.9.1856) byl německým trestně právním teoretikem, 

umělcem a profesorem na univerzitě v Tübingenu. 

59 JIČINSKÝ, Karel. O reformě trestního zákona. Právník. Praha: Nakladatel a vydavatel JUDr. Ant. 

Fink, 1864, III., 184. 
60 Český překlad převzat z HERRNRITT, Vilém a Jaroslav KALLAB. Trestní zákony československé: 

platné v Čechách a v zemi moravskoslezské. 3. přeprac. a značně rozmn. vyd. Praha: Československý 

Kompas, 1933. Komentované zákony Československé republiky; originální rakouské znění: 
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Jak již bylo zmíněno výše, TZ 1852 vycházel v řadě ustanovení z Josefínského 

zákoníku a trestního zákona z roku 1803. Z pohledu nauky o trestní součinnosti potažmo 

účastenství lze konstatovat, že právní úprava zákoníku 1803 byla převzata a následně 

uplatňována až do roku 1950. Takové rozhodnutí autorů však nebylo vhodné. 

Pojem účastníka ve světle neustále se vyvíjející právní teorie nabýval postupně 

nového významu, avšak TZ 1852 moderní chápání trestní součinnosti a účastenství 

nereflektoval. Zákon nadále rozlišoval mezi účastníkem, tzv. původcem činu (auctor) a 

pomocníkem (socius), na rozdíl od francouzské trestně právní teorie, která již v 19. 

století moderně rozlišovala mezi pachatelstvím potažmo spolupachatelstvím a 

účastenstvím spáchaném ve formě pomoci či návodu, tak jak je tomu i v současných 

právních řádech uplatňujících dualistickou koncepci61. 

Trestní zákoník užíval pojem účastenství v trojím významu, což působilo značně 

zmatečným dojmem. Zaprvé za účastníka považoval osoby podílející se na jednání 

pachatele před činem nebo ty, kdo z činu měli prospěch v souladu s ustanovením § 5. 

Zadruhé osoby, které svým jednáním sice nenaplňovaly obecné znaky, avšak byly za 

účastníky označeny v rámci jednotlivých skutkových podstat dle § 6. Zatřetí jakoukoliv 

trestnou součinnost. 

Kromě výše zmíněného protiprávního jednání se zabýval TZ 1852 rovněž 

trestností zločinného pokusu (§ 8) a pokusu svádění (§ 9). Ustanovení § 9 bylo 

zaměřeno na pachatele „svádějící osobu“, jehož jednání spočívalo zejména ve vyzývání, 

povzbuzování či svádění jiného k trestné činnosti, které bylo současně bezvýsledné. 

                                                           
„§. 5. Mitschuldige und Theilnehmer an Verbrechen 

Nicht der unmittelbare Thater allein wird des Verbrechens schuldig, sondern auch jeder, der durch 

Befehl, Anrathen, Unterricht, Lob, die Uibelthat entgeleitet, vorsetzlich veranlasset, zu ihrer Ausübung 

durch absichtliche Herbeyschaffung der Mittel, Hintanhaltung der Hindernisse, oder auf was immer für 

enine Art Vorschub gegeben, hilfe geleistet, zu ihrer sichern Vollstreskung beygetragen; auch wer nur 

vorläufig sic hmit dem Thäter über die nach vollbrachter That ihm zu leistende Hilfe und Beystand, oder 

über einen Antheil an Gewinn und Vortheil einverstanden hat. 

§. 6. Hülfeistung nach verübtem Verbrachen 

Wer ohne vorläfiges Einverständniβ, nu rest nach begangenem Verbrechen dem Thäter mit Hülfe und 

Beystand beförderlich ist, oder, dem ihm nekannt gewordenen Verbrechen Gewinn und Vortheil zieht, 

macht sich zwar nicht eben desselben, wohl aber eines besonderen Verbrechens schuldig, wie solches in 

der Floge dieses Gesetzbuches bestimmt werden wird. 

61 K termínu dualistické koncepce podrobněji v následujících kapitolách. 
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Pokus svádění zahrnoval i případy, kdy sváděný pachatel z vlastní vůle od svého pokusu 

upustil a pokus utvrzování již rozhodnutého pachatele.62 

„§ 9. 

Kdo někoho k zločinu nějakému vyzývá povzbuzuje nebo svésti hledí, dopouští se, 

bylo-li působení jeho bez výsledku, pokusu svádění ke zločinu onomu, a má odsouzen býti 

k tomu trestu, který by se na pokus toho zločinu měl uložiti.“63 

Zvláštní úpravu účastenství nalezneme rovněž v jednotlivých skutkových 

podstatách, jak již tomu bylo po staletí. Jako příklady je možné uvést § 185, 196, 214, 

217, 220. 

Účastenství však nebylo postihováno pouze v rámci trestního zákoníku, ale i 

pozdějšími zvláštními zákony. Příkladem je možné uvést následující zákony: zákon č. 

19/1855 ř. z., vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech ze dne 15. ledna 1855 a 

zákon z 22. května 1919 Sb. z. a n. č. 269. o padělání peněz a cenných papírů. 

Právní úprava trestní součinnosti a účastenství vojenského trestního zákona byla 

zakotvena v ustanoveních § 11-18 v následujícím znění: 

„§ 11 

O spoluvinnících a účastnících na zločinech a přečinech 

Netoliko pachatel sám dopouští se zločinu nebo přečinu, ale i každý, kdo 

rozkazem, radou, poučením, schvalováním zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně příčiny 

zavdal, k vykonání jeho zúmyslným opatřením prostředků, odvrácením překážek anebo 

jakýmkoli způsobem nadržoval, pomáhal, k bezpečnému vykonání jeho přispěl; i kdož jen 

napřed s pachatelem o pomoc a přispění, kteréž mu po vykonaném činu poskytnouti má, 

nebo o podíl na zisku a prospěchu se dohodnul. 

                                                           
62 HERRNRITT, 1923, op. cit., s. 31-32.  

63 Český překlad převzat z HERRNRITT, 1933, op. cit.; originální rakouské znění: 

„§. 9. 

Wer Jemanden zu einem Verbrechen auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, ist dann, wenn seine 

Einwirkung ohne Erflog geblieben war, der versuchte Verleitung zu jenem Verbrechen schuldig, und zu 

derjenigen Strafe zu verurteilen, welche auf den Versuch dieses Verbrechens zu verhängen wäre.“ 
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Okolnosti omluvné, pro něž zločin nebo přečin nějaký vzhledem k pachateli nebo 

některému ze spoluvinníků neb účastníků toliko pro jeho osobní poměry trestným býti 

přestává, nemají se vztahovati na ostatní spoluvinníky a účastníky. 

§ 12 

O napomáhání neb účastenství po spáchaném zločinu 

Kdo bez předchozího dohodnutí se teprve po spáchaném zločinu pachateli 

pomáhá a ho podporuje, nebo ze zločinu, o němž zvěděl, zisk a užitek béře… 

 

(…) 

 

§ 14 

O nadržování při přečinech 

Nadržování pachateli po spáchaném přečinu trestáno buď, pokud o tom u 

jednotlivých přečinů není ničeho opatřeno, podle ustanovení obsažených v druhé hlavě 

pátého dílu (§ 564). 

 

(…) 

 

§ 17 

Kdo jiného ke zločinu nebo přečinu vyzývá, povzbuzuje nebo svésti hledí, dopouští 

se, bylo-li působení jeho bez výsledku, pokusu svádění k onomu zločinu nebo přečinu a 

má odsouzen býti k trestu, který by se na pokus tohoto zločinu nebo přečinu měl uložiti.“ 

Z výše uvedených ustanovení je zřetelné, že úprava součinnosti, účastenství, 

nadržování a svádění včetně trestnosti pokusu obsažená ve vojenském trestním zákoníku 

byla téměř totožná s TZ 1852. Zásadní odlišnost mezi těmito zákony byla omezená osobní 

působnost. Dle Čl. III uvozovacího zákona k vojenskému trestnímu zákonu o zločinech a 

přečinech byly z osobní působnosti TZ 1852 vyňaty osoby „které vykonavše vojenskou 
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služební přísahu slavně tím přislíbily, že budou zachovávati zvláštní povinnosti stavu 

vojenského.“ 

Dalším trestním kodexem lex specialis, který zakotvil zvláštní úpravu účastenství 

a trestné součinnosti byl zák. o padělání peněz a cenných papírů. Účastenství a trestná 

součinnost v souvislosti s paděláním peněz a cenných papírů byla postihována na základě 

následujícího znění § 1, 2, 3. 

„§ 1. 

Zločinu se dopouští, kdo padělá peníze, aby je udal jako pravé, nebo kdo, 

dorozuměv se ať před činem, ať po činu, s pachatelem neb osobou jinak na činu 

súčastněnou, jakýmkoli způsobem spolupůsobí při padělání peněz nebo jich udávání… 

§ 2. 

 Zločinu se dopouští, kdo pozmění peníze, aby je udal za peníze vyšší hodnoty, 

nebo kdo pozmění peníze, které byly vzaty z oběhu, aby je udal jako platné peníze, dále, 

kdo dorozuměv se ať před činem, ať po činu, s pachatelem neb osobou jinak na činu 

súčastněnou, jakýmkoliv způsobem spolupůsobí při takovém změnění peněz neb jich 

udávání, jakož i ten, kdo takto porušené peníze k tomu konci z ciziny do území republiky 

dopraví… 

§ 3. 

Zločinu se dopouští, kdo zmenšuje množství kovu v minci, aby ji dal do oběhu jako 

peníz plné hodnoty, nebo kdo dorozuměv se ať před činem, ať po činu s pachatelem nebo 

osobou jinak na činu súčastněnou, jakýmkoli způsobem spolupůsobí při takovém zlehčení 

mince neb jejím udávání, jakož i ten, kdo takto zlehčené mince k tomu konci z ciziny do 

území republiky dopraví…“ 

Trestní právo pozdější, zejm. zákon č. 50/1923 Sb., o třaskavinách nebo zákon č. 

131/1936 Sb., o ochraně státu, postihovalo i jiné formy trestné součinnosti – komplot a 

tlupu. Taková jednání však dle platného práva nebyla považována za obecné formy 
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trestné součinnosti. Zvláštní kodexy je upravovaly jako samostatné trestné činy, a to 

pouze v případě, že byly ve vztahu k některému z těžkých trestných činů.64 

Závěrem lze říci, že právní úprava účastenství obsažená v TZ 1852 nebyla 

nikterak inovativní. Zákon užíval termín účastenství ne zcela vytříbeným způsobem a do 

značné míry tím tak působil chaos v terminologii. TZ 1852 ve své podstatě pojednával o 

různých formách trestné činnosti. Avšak z pohledu právního jazyka, ne zcela korektně, 

ustáleně a jednoznačně jednotlivé formy označoval a třídil. Navzdory nepřehlednosti 

zákona lze postihované formy trestní činnosti třídit do následujících skupin: 

a) přímé pachatelství 

b) nepřímé pachatelství 

c) spolupachatelství 

d) návod 

e) pomoc 

Bohužel, výše zmíněné dělení vyplývá pouze z rozhodovací praxe soudů a děl 

právních teoretiků, kterými byli zejména J. Prušák65, J. Kallab66 a později i V. Solnař67. 

Výslovně zakotveného právního rámce a vytříbenější terminologie se formy trestné 

činnosti dočkají až s přijetím nového trestního zákona roku 1950. 

                                                           
64 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní právo hmotné: část obecná. Praha: nákladem Knihovny Sborníku věd 

právních a státních, 1947, s. 94-102. 

65 Josef Prušák (*03.12.1873 - †23.02.1921) byl soudním úředníkem, profesorem UK v Praze a první 

představitelem pozitivistického směru v právnickém myšlení u nás. 

66 Jaroslav Kallab (*24. června 1879- †10. února 1942) byl český právník, profesor trestního práva i 

právní filozofie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, 

ředitel kriminologického ústavu a člen České akademie věd a umění.  

67 Vladimír Solnař (*21. srpna 1899- †8. března 1976) byl český právník, státní zástupce a profesor 

trestního práva na Právnické fakultě University Karlovy.   
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1.3. Vývoj trestního práva a účastenství v letech 1918-1950 

Roku 1918 vnikla samostatná Československá republika.68 V souvislosti s novým 

státním zřízením, bylo nutné vyřešit otázku právního řádu. V zájmu zajištění právní 

kontinuity byly tzv. recepční normou dočasně přejaty uherské a rakouské právní předpisy, 

platné za dob Rakousko – Uherské monarchie. V oblasti trestního práva se zejména 

jednalo o zák. č. 117/1852 r. z., trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích 

v novelizovaném znění k 28.10.1918, zák. č. 119/1873 r. z., trestní řád a pro území 

Slovenska a Podkarpatské Rusi zák. č. V: 1878 trestní zákon o zločinech a přečinech, 

zák. č. XL: 1879 o přestupcích a zák. č. XXXIII: 1896 o soudním trestním řádu.69 

Současně s výše zmíněnými převzatými předpisy byl recipován i zvláštní zákon, tzv. 

vojenský trestní zákoník, jehož působnost byla omezena na osoby patřící pod pravomoc 

vojenských soudů. Vojenské zákonodárství platilo shodně jak pro země české, tak 

slovenské.70 

I přes snahy o zajištění kontinuity právního řádu trpělo trestní právo ČSR 

značnými právními nedostatky, neodpovídalo dobovým požadavkům společnosti ani 

vývoji právní teorie.  Neméně podstatným nedostatkem byla zmatečnost v trestním řízení 

a podrytá důvěra ve spravedlnost rozsudků, zapříčiněná dualitou trestního práva.71 

Dlouhodobé neudržitelnosti chaotického právního dualismu si byly vědomy nejen 

osoby znalé trestního práva, ale rovněž i političtí představitelé v čele s ministrem 

spravedlnosti Alfrédem Meissnerem. Proto již v roce 1920 započaly reformační práce na 

novém trestním zákoně. 72 Hlavní úlohu zde sehrála reformační komise73 zřízená při 

ministerstvu spravedlností. Úkol to však byl hodný Heroda. 

                                                           
68 Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. 

69 MALÝ, 2010, op. cit., s. 400.  

70 CHMELÍK, Jan, Simona STOČESOVÁ a František NOVOTNÝ. Trestní právo hmotné: obecná část. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 11. Právnické učebnice (Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-583-8. 

71 KALLAB, Jaroslav. Reforma trestního zákona. Lidové noviny. 1920, 28(367), 1. 

72 Problematikou právního dualismu trestního práva se například zabýval ve svých textech profesor 

trestního práva a právní filozofie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Jaroslav Kallab, či profesor 

trestního práva a trestního řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy August Miřička. 

73 Pověřenými členy komise byli prof. J. Prušák, prof. J. Kallab a dr. Albert Mikota. V čele komise, stál 

prof. August Miřička. 
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Členové komise se museli vypořádávat s dvěma značně odlišnými trestními 

právními řády a na ně navazující judikaturou. Rakouské trestní zákony 

z druhé poloviny 19. stolení byly zastaralé, neodpovídaly potřebám společnosti ani 

úrovni právní teorie. Uherské právo bylo poněkud modernější, avšak rovněž nebylo 

považováno za vhodné pro moderní státní zřízení, jímž byla věhlasná první 

Československá republika. Proto bylo rozhodnuto o vyhotovení osnovy nového trestního 

zákona  oproštěného od feudálních přežitků a představujícího „… na jedné straně stupnici 

sociálních hodnot, jež za nového řádu mají býti chráněny, na druhé jako soubor 

sociálních opatření, jimž individua , neschopná přizpůsobit se novómu řádu, mají býti 

učiněna k tomu schopnými nebo vyloučena.“74 Tedy zákon reflektující míru sociální 

vyspělosti společnosti, nejnovější trestně právní poznatky a přestavující jednotnou právní 

úpravu pro celé území.75 

Již v květnu 1921 byl zveřejněn „Prozatímní návrh obecné části trestního zákona“ 

neboli tzv. profesorská osnova. O necelé tři roky později v červnu 1924 byla dokončena 

i část zvláštní. Po jejich spojení a provedení revize byla tzv. profesorská osnova roku 

1926 nákladem ministerstva spravedlnosti zveřejněna pod názvem Přípravné osnovy 

trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového. Přestože osnova 

vznikla pod záštitou ministerstva, to se distancovalo od odpovědnosti za výsledné práce 

komise s poukázáním na skutečnost, že složení komise bylo tvořeno pouze osobami z řad 

expertů. Tímto výrokem odsoudilo ministerstvo osnovu k jasnému nezdaru.76 

Dlouhá léta reformačních a unifikačních pokusů byla zakončena roku 193777, kdy 

komise expertů zveřejnila poslední tzv. úřednickou osnovu trestního zákona. Osnova 

představovala další verzi návrhu trestního zákona v rozsahu přesahující 400 paragrafů. 

Reflektovala předešlé reformační snahy, byla inspirována moderní trestně právní naukou 

                                                           
74 KALLAB, 1920, op.cit.  

75 CHMELÍK, op. cit., s. 11-12.  

76 Jablonický, Tomáš. Pokus o reformu československého trestního práva-osnova trestního zákona z let 

1921-1926. Tomáš Jablonický. In: Právněhistorické studie / Praha: Karolinum Sv. 43, (2013), s. 84-96, 

srovnatelně také VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: 

Masarykova univerzita, 1993, s. 36-37. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

ISBN 80-210-0791-5 

77 VLČEK, op. cit., s. 38.  

 



 

27 

 

a zakotvovala stěžejní zásadu nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege. Téhož roku 

byla předložena Národnímu shromáždění, avšak ani tato verze nebyla úspěšně přijata.78 

I přes četné neúspěchy jednotlivých osnov nelze říci, že by vývoj trestně právního 

zákonodárství stagnoval. Rekodifikace trestního práva byla uskutečňována 

prostřednictvím dílčích zákonů povahy lex specialis k TZ 1852. Mezi významné kodexy 

můžeme řadit například zák. č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky nebo zák. č. 48/1931 

Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží anebo výše rozebraný zák. č. 269/1919 Sb., 

o padělání peněz a cenných papírů apod. Na druhou stranu nelze konstatovat, že by dílčí 

zákonodárství zajistilo unifikaci nebo odstranilo zmatek způsobený dualismem trestních 

předpisů.79 

Unifikační a rekodifikační snahy v období první republiky se citelně dotýkaly 

rovněž základních hmotněprávních institutů jako bylo pachatelství, trestná součinnosti a 

účastenství. Právní úprava účastenství nezaznamenala téměř žádný vývoj již od 18. 

století. Definice pojmu účastenství, jejíž užívání nebylo zcela vytříbené a mnohdy 

působilo zmatečným dojmem. Daného problému si byli vědomi i autoři jednotlivých 

osnov a návrhů nového trestního zákona, a proto se při tvorbě zaměřili i na oblast právní 

úpravy trestné součinnosti a účastenství. 

První rekodifikaci ustanoveních relevantních pro účastenství nalezneme v tzv. 

profesorské osnově z roku 1921. Osnova považovala za účastenství „… každé 

spolupůsobení ke zločinu nebo přečinu nebo při něm.“80  Dále uváděla demonstrativní 

                                                           
78 MALÝ, 2010, op. cit., s. 400-403.  

79 Tamtéž.  

80 MIŘIČKA, August. Osnova československého zákona trestního. Právník. 1922, XLI(1), 10; úplné 

znění: 

„§ 25. 

 (1) Kdo návodem, radou, utvrzováním, slíbením nebo poskytnutím pomoci nebo jinak úmyslně působí ke 

spáchání trestného činu jiným (pachatelem) nebo při jeho spáchání, trestá se, neustanovuje-li zákon jinak, 

podle ustanovení platných o pachateli, a to i když trestný čin nebyl vykonán. 

(2) Ukazuje-li menší míra účasti na menši trestnost účastníka, může soud trestní sazbu snížiti. 

(3) Osobní vlastnosti, poměry a okolnosti vylučují, zmenšují nebo zvyšují trestnost jedině toho, u koho se 

vyskytují. 

(4) Upustí-li účastník dobrovolně (§ 19) od své činnosti dříve, než ji ukončil, nebo zamezí-li dobrovolně 

trestný čin neb alespoň užiti prostředku, který k tomu poskytl, není trestný.“ 
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výčet způsobů jednání, které lze označovat za účastenství na hlavním činu za podmínky, 

že takové jednání bylo teoreticky i prakticky možné. Explicitně označila za trestný návod, 

pomoc, radu, slib, utvrzování či pokus návodu. Zatímní návrh osnovy uplatňoval po 

vzoru rakouského trestního práva zásadu limitované akcesority81, tj. účastenství bylo 

postihováno nezávisle na trestnosti hlavního pachatele a za účastenství měl být uložen 

trest stejný jako pro hlavního pachatele. Na druhou stranu soud mohl na základě uvážení 

trest zmírnit či zpřísnit o jeden stupeň, aby byl trest přiměřenější vině účastníka. Osnova 

dále zakotvovala beztrestnost při dobrovolném upuštění od účastnického jednání.82 

Poslední prvorepubliková osnova trestního zákoníku z roku 1937 navazovala na 

předešlé návrhy, avšak obsahovala drobné změny. Ustanovení dotýkající se teorie 

účastenství zněla následujícím způsobem: 

„Spolupachatelé. 

§ 32. 

Kdo vědomě spolu působíce trestný čin společně vykonají, budou potrestání jako 

spolupachatelé za celý následek své společné činnosti. 

 

Účastníci. 

a) Návodce. 

§ 33. 

 Kdo v někom úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchati trestný čin (návodce), bude 

potrestán, nestanovuje-li zákon jinak, podle ustanovení platných o pachateli. Zůstalo-li 

však při pokusu o trestný čin, k němuž návod směřoval, nebo nedošlo-li ani k pokusu o 

něj, bude návodce potrestán podle ustanovení o trestání pokusu. 

 

 

 

                                                           
81 Princip akcesority bude podrobněji rozebrán v následující kapitole. 

82 MIŘIČKA, op. cit. 
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b) Pomocník. 

§ 34. 

Kdo úmyslně přispěje k spáchání trestného činu (pomocník), zejména tím, že 

v někom utvrdí rozhodnutí jej spáchati, že se s někým před činem dohodne o pomoci, 

kterou mu poskytne při činu nebo po činu, nebo o podílu v prospěch z činu, nebo že 

někomu k vykonání činu pomáhá, bude za to potrestán, nestanovuje-li zákon jinak, podle 

ustanovení platných o pachateli, došlo-li aspoň k pokusu o čin, k němuž pomoc 

směřovala. Stanoví-li zákon pro pachatele trest smrti nebo doživotního žaláře, je trestní 

sazbou pro pomocníka žalář od desíti do dvanácti let. Zůstalo-li při pokusu o čin, k němuž 

pomoc směřovala, bude pomocník potrestán podle ustanovení o trestání pokusu. 

 

c) Společná ustanovení o návodčí a pomocníku. 

§ 35. 

(1) Trestnost účastníka (návodce a pomocníka) je nezávislá na trestnosti 

pachatele. 

(2) Účastník, který dobrovolně (§ 31, odst. 2) upustí od své činnosti dříve, než ji 

dokoná, nebo který dobrovolně zamezí trestný čin, jehož se účastnil, nebo výsledek 

náležející k jeho dokonání, není trestný pro účast. 

(3) Zamezení trestného činu nebo jeho výsledku nestává se beztrestným, kdo onen 

čin nastrojil nebo k němu navedl jen proto, aby dal podnět k trestnímu stíhání jiné osoby. 

 

Společná ustanovení o spolupachateli a účastníku. 

§ 36. 

(1) Spolupachatelé a účastníci jsou trestní každý v mezích svého zavinění.  

(2) Osobní vlastnosti, poměry a okolnosti vylučují, zmírňují a zvyšují trestnost 

jedině toho pachatele, spolupachatele nebo účastníka, u něhož se vyskytují.“ 

Z výše citovaného je zřejmý vývoj zejména v oblasti terminologie a definování 

jednotlivých forem účastenství. Osnova rozlišuje mezi jednáním, které naplňuje znaky 
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obecné skutkové podstaty spolupachatelství a účastenstvím. Dále poměrně nadčasovým 

způsobem rozlišuje mezi návodem a pomocí. Přičemž rozlišuje i mezi tzv. psychickou 

pomocí a návodem. Psychická pomoc představovala utvrzování rozhodnutí spáchat čin. 

Naopak návod pojednával o vzbuzení rozhodnutí, které případná „budoucí“ psychická 

pomoc mohla utvrzovat. Dále se zaměřila i na „zvláštní“ formu trestné 

součinnosti – spolčení. Na druhou stranu musíme vytknou návrhu osnovy, že i když užívá 

pojem pachatel, a to jak v obecné, tak i zvláštní části, nikterak ho nedefinuje a spoléhá na 

dovození významu z jazykového výkladu. 

Další otázkou pak také zůstává i to, jak přes výslovné definice řádně rozlišovat 

mezi spolupachatelstvím a pomocí v případech, kdy účastník jednal až při činu hlavního 

pachatele. K správnému dělení napomáhala poměrně rozsáhlá důvodová zpráva, ze které 

lze vyvodit rozlišování mezi subjekty na základě objektivní teorie. 

V 19. a 20. století byla tato teorie definována trestní naukou následovně. 

Objektivní teorie dle Birkmeyera83 rozlišovala mezi spolupachatelstvím a pomocí dle 

toho, zda činnost „pachatele/pomocníka“ byla podmínkou či příčinou výsledku trestné 

činnosti. V. Solnař považoval za korektnější užívání teorie formálně objektivní. 

Solnařova teorie byla založena na zjištění, zda se jedná o činnost hlavní, tedy zda 

spolupachatel se přímo podílel na výsledku samotné trestní činnosti anebo se jednalo o 

činnost vedlejší, podpůrnou, kdy pomocník pouze přispíval k činu ať již fyzickou či 

psychickou pomocí.84 

Opakem objektivní teorie byla teorie subjektivní. Dle které byl pachatelem ten, 

kdo jednal ve vlastním zájmu animo auctoris a účastníkem ten, kdo jednal v zájmu cizím 

animo soci.85 

Právní teorie zabývající se účastenstvím po dlouhé době konečně zaznamenala 

určitý pokrok. Ustanovení jednotlivých osnov začala být systematičtěji členěna, 

                                                           
83 Birkmeyer Karl (* 27. 6. 1847- † 29. 2. 1920) byl německý právní teoretik a učitel na univerzitách 

v Mnichově a Rostocku. Publikoval například díla Das Strafrecht (1905) a Grundriss zur Vorlesung über 

das deutsche Strafrecht (1905). 

84 SOLNAŘ, 1947, op. cit., s. 98-99. 

85 Tamtéž.  
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rozlišovala mezi jednotlivými formami trestné součinnosti a zároveň se snažila oddělit 

spolupachatelství a účastenství, což je i v dnešní době v určitých aspektech velmi často 

judikaturou řešená otázka. Bohužel období první republiky bylo stiženo postupně 

zvětšující se politickou krizí, na kterou navázala okupační léta, kdy platilo na území 

českých zemí německé trestní právo. Důsledkem daných historických událostí unifikace 

trestního práva nebyla dokončena až do roku 1950, kdy byl publikován nový zákon č. 

86/1950 Sb., trestní zákon. 

1.4. Vývoj trestního práva a účastenství v letech 1950-2009 

Po osvobození Československa roku 1945, dle znění ústavního dekretu prezidenta 

republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11/1944 Úř. věst. o obnovení právního pořádku, 

pozbyly platnosti veškeré změny učiněné v právním řádu platném na území ČSR v období 

od vzniku první republiky do Mnichovského diktátu. Na území Slovenském byly 

jednotlivé právní předpisy z dob útlaku a nesvobody zrušeny článkem IV. nařízení č. 53/ 

1945 Sb., zák. SRN. Celý právní řád včetně trestního práva byl formálně navrácen do 

stavu před Mnichovem. Trestní právo se tedy opět ocitlo na počátku reformačních dob. 

Nová éra trestního práva byla započata až po únorových událostech 1948, které 

vyústily v pád vlády a přijetí nové ústavy. Po komunistickém převratu byla nařízena tzv. 

právnická dvouletka, jež měla za cíl reformaci právního řádu. Výsledkem v oblasti 

trestního práva bylo přijetí čtyř nových zákonů Národním 

shromážděním – zák. č. 86/1950 Sb., trestní zákon, zák. č. 87/1950 Sb., trestní řád, 

zák. č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní a zák. č. 89/1950 Sb., trestní řád správní. 

1.4.1. Trestní zákon č. 86/1950 Sb. 

Trestní zákon ze dne 12. července 1950 (dále jen „TZ 1950“), byl zákonem 

unifikačním. Nahradil trestní zákony platné na Slovensku i v českých zemích a jejich 

úpravu sloučil do jediného trestního zákona platného pro celé území republiky. 

Po vzoru sovětského trestního práva kodex zdůrazňoval třídní charakter a 

zakotvoval zásadu materiálního pojetí trestného činu, tj. trestným činem bylo 
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„společensky nebezpečné jednání, jehož výsledek uvedený v zákoně pachatel zavinil.“86 

Dále posiloval individualizaci trestu, která však byla využívána spíše k zvýšení trestní 

represe a nikoliv reálně úměrnému trestu, jež by zohledňoval osobu pachatele a způsob 

provedení činu. Výslovně zakotveným účelem trestu bylo „zneškodnit nepřítele 

pracujícího lidu“87. 

V samostatné části upravoval trestání mladistvých osob, které v době činu dosáhly 

15 let věku a zároveň nepřekročily 18 let věku. U mladistvých byl po vzoru zák. o trestním 

soudnictví nad mládeží z roku 1931 kladen důraz na výchovný aspekt uloženého trestu. 

Zákon již tradičně označoval za trestný pokus, návod a pomoc. 

Institut účastenství a trestní součinnosti byl upravena v § 6 a násl. Obsah 

předmětných ustanovení byl do značné míry inspirován osnovou trestního zákoníku 

z roku 1937, avšak TZ 1950 zakotvuje úpravu skromnějšího rázu. Již ze systematiky je 

zřetelná menší snaha o jasné oddělení návodu a pomoci. Zároveň byl vynechán souborný 

název „Účastenství“. Z ustanovení § 6 vyplývá teorie objektivního chápání trestného činu 

pomocí které bylo rozlišováno mezi spolupachatelstvím a účastenstvím. Zákon po vzoru 

osnovy 1937 zakotvoval zásadu limitované akcesority, někdy též označovanou jako tzv. 

zásadu osamostatnění účastenství, v § 7 odst. 3 tr. zák. 1950. 

Ustanovení relevantní pro účastenství zněla následovně: 

„§ 6 

Spolupachatelství. 

Za výsledek uvedený v zákoně, který byl úmyslně způsoben společným jednáním, 

odpovídá každý ze spolupachatelů, jako by jej způsobil sám. 

§ 7 

Návod a pomoc. 

(1) Kdo v někom úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin, bude potrestán 

podle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž naváděl. 

                                                           
86 VLČEK, op. cit., s. 48.  

87 § 17 odst.1 písm. a) zák. č. 86/1950 Sb. 
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(2) Kdo někomu úmyslně poskytne pomoc k spáchání trestného činu, bude 

potrestán podle trestní sazby stanovené za trestný čin, při němž pomáhal. Pomocí je 

zejména poskytování prostředků, odstraňování překážek, rada, utvrzování v předsevzetí 

nebo slib přispět po trestném činu. 

(3) Trestnost návodce a pomocníka není závislá na trestnosti přímého pachatele. 

(4) Ustanovení o pokusu se použije též na pokus návodu a pomoci. 

(5) Návodce a pomocník nejsou trestní, zabrání-li dobrovolně tomu, aby se ten, 

kdo byl naváděn nebo komu bylo pomáháno, dopustil trestného činu.“ 

Trestní zákon z roku 1950 poprvé definoval spolupachatelství jako samostatnou 

formu trestné činnosti. Tento zákonodárný počin značně přispěl k ukončení 

terminologického chaosu mezi trestnou součinností a účastenstvím a zároveň vyřešil 

dlouholetý svár mezi právními teoretiky a platným právem. Spolupachatelství rozšiřovalo 

trestnost mimo oblast pachatelství. 

Zaměříme-li se blíže na výše uvedená ustanovení o účastenství, lze konstatovat, 

že TZ 1950 definoval dvě základní formy účastenství – návod a pomoc, souhrnně teorií 

označované jako účastenství v užším smyslu.88 

V literatuře se definicí účastenství zabýval například F. Poláček, který popsal 

účastenství jako „společnou úmyslnou účast dvou nebo více osob na spáchání úmyslného 

trestného činu anebo úmyslné jednání jedné nebo více osob namířené na spáchání 

úmyslného trestného činu.“89  Daná definice však pojednává o účastenství poměrně ze 

široka a nerozlišuje mezi užším a širším pojetí účastenství či nezahrnuje zákonem 

požadované definiční znaky.90 

 TZ 1950 upravoval návod poměrně jasně a stručně. Návodu se dopustil každý, 

kdo v jiném úmyslně vzbudil rozhodnutí k spáchání trestného činu. Prostředky, jimiž 

mohlo být docíleno výsledku, blíže nespecifikoval. 

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

Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, s. 21. 

89 POLÁČEK, František. Skutková podstata trestného činu a účastenstvo na trestnom čine podľa 

československého trestného práva. Právny obzor. 1956, 39(4), 199. 

90 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 23. 
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Návodce musel své jednání směřovat k individuálně určené osobě a 

k individuálně určenému činu. V případě, že by trestný čin nebyl individuálně určený, 

nejednalo by se o účastenství, nýbrž by šlo o pachatelství samostatného trestného činu 

podněcování (§ 167) nebo popuzování (§ 118). 

Účastenství ve formě návodu bylo dokonáno okamžikem, kdy návodce vzbudil 

rozhodnutí k trestnému činu. Vzhledem k tzv. zásadě osamostatnění účastenství nebylo 

rozhodné pro trestní odpovědnost účastníka, zda hlavní pachatel čin vykonal anebo se o 

něj alespoň pokusil (kvantitativní rovina). 

Pomoc na rozdíl od návodu definoval zákoník poměrně rozsáhleji, o čem svědčí 

i znění § 7 odst.2 tr. zák. 1950, ve kterém byl zakotven demonstrativní výčet jednání, 

která lze subsumovat pod obecnou skutkovou podstatu pomoci. Pomocníkem byl ten, kdo 

úmyslně podporoval pachatele před či při činu. Poskytnutá pomoc mohla být 

psychického i fyzického charakteru. 

Rovněž jako u návodu musela být pomoc poskytována k individuálně určenému 

protiprávnímu jednání a konkrétnímu pachateli. 

Účastenství ve formě pomoci bylo dokonáno poskytnutím podpory (kvantitativní 

rovina). 

U obou forem účastenství bylo požadováno úmyslné jednání spáchané ve 

prospěch určitého trestného činu. Úmysl postačoval nepřímý dolusu indirectus ve formě 

eventuální dolus eventualis. Zároveň byl vyžadován pouze prostý úmysl k spáchání 

účastenství a nikoli tzv. dvojí úmysl.91 

Zákoník rovněž myslel na případy, kdy účastenství, ať již ve formě návodu nebo 

pomoci, nemělo zdárného konce a úsilí vynaložené účastníkem bylo bezvýsledné. 

V takových případech byl účastník trestán za pokus trestného činu, k němuž naváděl nebo 

                                                           
91 Požadavek dvojího úmysl byl zakotven v trestním zákonodárství poprvé TZ 1961 a je podmínkou i 

v současném platném tr. zák.  
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poskytl pomoc. Jednalo-li se však o tzv. nezpůsobilý pokus92 nebylo účastenství 

považováno za trestné.93 Přípravná jednání nebyla trestná. 

TZ 1950 zakotvoval tzv. zásadu osamostatnění účastenství94 v § 7 odst. 3. 

Důsledkem odstranění závislosti účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele 

bylo, že účastník byl trestán za účastenství na trestném činu, ke kterému skutečně naváděl 

anebo poskytl pomoc, bez ohledu na jednání a trestní odpovědnost pachatele, tj. trestní 

odpovědnost účastníka nebyla závislá ani na stadiu a ani na právní kvalitě činu hlavního 

pachatele (nezávislost trestní odpovědnosti účastníka na kvantitativní a kvalitativní 

rovině činů hlavního pachatele). Příkladem lze uvést názornou ukázku shodně platnou 

pro návod i pomoc: A naváděl B k trestnému činu krádeže, B však spáchal loupež. A bude 

trestně odpovědný za trestný čin účasti na krádeži ve formě návodu a B bude vinen 

loupeží. 

Obdobně tomu bude i u omylu účastníka, který poskytl pomoc či navedl hlavního 

pachatele k těžšímu následku, ač se mylně domníval, že napomáhá k méně závažnému. 

Tedy A bude odpovědný za čin a následek, ke kterému naváděl a B bude trestně 

odpovědný za následek těžší. Výjimkou z výše uvedeného byla situace, kdy v důsledku 

excesu hlavního pachatele došlo k následku jiného druhu. V takovém případě byl účastník 

odpovědný za pokus návodu nebo pomoci, k němuž účastenství skutečně směřovalo. 

Příklad: A naváděl ke krádeži soukromého majetku, tedy trestného činu krádeže, B se 

však dopustil trestného činu, jehož objektem nebylo soukromé vlastnictví, nýbrž 

socialistické. A bude odpovědný za účast pokus návodu na trestném činu krádeže a B za 

rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví dle § 245 tr. zák.95  

Trest byl ukládán dle pravidel určených pro pachatele hlavního činu. Na druhou 

stranu způsob zániku trestnosti účastenství byl upraven odlišně, a to v ustanovení § 7 

odst. 5 TZ 1950. Trestnost účastenství zanikla v případě, že návodce nebo pomocník 

                                                           
92 Nezpůsobilý pokus trestného činu, je takový, který objektivně nemůže vést k dokonání trestného činu, 

tj. je vykonán nezpůsobilým subjektem, nezpůsobilým prostředkem nebo je proveden na nezpůsobilém 

předmětu. 

93 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 72-73. 

94 Opakem osamostatnění účastenství je zásada akcesority, na jejímž základě je účastenství posuzováno 

v závislosti na trestní odpovědnosti pachatele. Podrobněji viz následující kapitola. 

95 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 26-27. 
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dobrovolně zabránil naváděnému nebo osobě, které poskytl pomoc v hlavní trestné 

činnosti. 

Účastenství bylo posuzováno stejným způsobem jako pachatelství, a bylo tedy 

možné na něj aplikovat veškerá ustanovení obecné části dotýkající se pachatelství, což 

bylo implicitně stanoveno zákonem ve výkladovém ustanovení § 7596, které za 

protiprávní považovalo nejen činy soudně trestné, ale i pokus, návod a pomoc, 

nevyplývalo-li ze zákona něco jiného.97 

I přes moderní úpravu účastenství i TZ 1950 měl určité nedostatky. 

Zaprvé stále obsahoval pouze dvě základní formy účastenství, které upravoval 

v rámci obecných skutkových podstat a současným platným právem zakotvenou třetí 

formu účastenství, „organizovanou trestnou činnost“ prozatím postihovanou pouze 

v rámci jednotlivých skutkových podstat zvláštní části trestního zákona98 (z pohledu 

rodícího se socialistického myšlení, jež bylo inspirované sovětským právem, se jednalo o 

zcela nevyhovující dělbu forem účastenství). Obecná úprava i nadále absentovala. 

Zadruhé TZ 1950 požadoval pouze prostý úmysl. 

Zatřetí zakotvil velmi uvolněnou zásadu akcesority někdy nazývanou též jako 

tzv. zásadu osamostatnění účastenství. 

Začtvrté stále nevyřešil problematiku stanovení hranice mezi pomocí a 

spolupachatelstvím. Dobové teorie řešily tento rozkol v závislosti na stadiu trestné 

činnosti. Dle převažujícího názoru bylo možné pomoc poskytnout před činem, v průběhu 

přípravných jednání,99 během pokusu či při samotném činu. Spolupachatelství připadalo 

v úvahu od stadia pokusu do dokonání činu.100 

                                                           
96 Zákon č. 86/1950 Sb  

„§ 75 

Trestnými činy se rozumějí jen činy soudně trestné, a pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá jinak, též 

pokus, návod a pomoc…“ 

97 Srov. SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 18. 

98 Například § 80 TZ 1950. 

99 Příprava trestného činu nebyla považována zákonem 1950 za trestnou, avšak teorie dané stadium 

užívala pro přesnější popis skutku. 

100 VLADIMÍR, SOLNAŘ. Spolupachatelství a pomoc v novém trestním zákoně. Právník. 1952, roč. 91, 

s. 97 n. 
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TZ 1950 představoval sjednocení trestního práva a alespoň částečně reflektoval 

dobové trestně právní teorie. V určitých aspektech byl inspirovaný osnovami z období 

první republiky a v jiných byl zcela odlišný. Navzdory výše uvedenému lze konstatovat, 

že TZ 1950 byl pokrokovým kodexem a zejména v oblasti účastenství byl značně 

inovativním. 

1.4.2. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

V souvislosti s přijetím nové ústavy roku 1960 (zák. č. 100/1960 Sb.) bylo 

potřebné provést určité rekodifikační práce na trestních kodexech, aby lépe odpovídaly 

nejen nové ústavě a socialisticky smýšlející společnosti, ale i sovětskému vlivu.  

V kodifikační vlně socialistického zákonodárství byl přijat nový trestní zákon 

publikovaný jako zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „TZ 1961“), který ve 

znění pozměněném mnoha novelami platil na území ČSSR a posléze samostatné ČR až 

do přijetí zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „tr. zák.“).101 

Ačkoliv určitá ustanovení zákona byla na první pohled podobná TZ 1950 nebylo 

tomu tak. TZ 1961 stál na diametrálně odlišných teoriích a zásadách, které byly značně 

inspirovány sovětským právem102. Zákoník zakotvoval přísnější trestní represi, která se 

projevila mimo jiné i v zavedení trestnosti přípravných jednání na všech trestných 

činech.103 V oblasti účastenství došlo rovněž k několika úpravám. 

Ustanovení relevantní pro účastenství upravoval následujícím způsobem: 

„Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu 

§ 9 

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo trestný čin spáchal sám. 

                                                           
101 VLČEK, op. cit., s. 49-51. 

102 Zejména se jednalo o inspiraci Základy trestního zákonodárství Svazu SSR a svazových republik 

z roku 1958. 

103 Trestnost přípravy byla omezen zákonnou novelou č.175/1990 Sb. pouze na některé trestné činy. 

Účelem této novely bylo omezení trestní represe. Na druhou stranu novela způsobila zákonné v oblasti 

trestání účastenství, jelikož zároveň nedošlo k uvolnění zásady přísné akcesority účastenství, což měla za 

důsledek, že společensky nebezpečné jednání, které bylo stejného druhu bylo trestáno pouze v přídech 

kdy bylo spojeno se zvlášť závažným zločinem a v ostatních případech se stalo beztrestným. 
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(2) Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá 

každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). 

 

§ 10 

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně 

a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), 

b) navedl jiného k spáchání trestného činu (návodce), 

c) poskytl jinému pomoc k spáchání trestného činu, zejména opatřením 

prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po 

trestném činu (pomocník). 

(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní 

odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného.“ 

TZ 1961 se vydal cestou teorie o užším účastenství a výslovně rozlišoval trestní 

součinnost v podobě spolupachatelství a účastenství. Uplatňoval teorii přísné akcesority, 

což představovalo naprosto protichůdné pojetí oproti TZ 1950 a zavedl tzv. dvojí úmysl. 

Účastenství dále po vzoru sovětského trestního práva dělil dle formy na pomoc, návod a 

nově i organizátorství (§ 10). 

Zákon i právní teoretici označovali organizátorství za velmi společensky 

nebezpečné jednání a zároveň za nejtěžší formu účastenství v užším smyslu. Dle dikce 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) byl organizátorem ten, jenž úmyslně „spáchání trestného 

činu zosnoval nebo řídil“. Institut organizátorství umožňoval postih takových pachatelů, 

kteří se sice účastnili trestné činnosti rozhodujícím způsobem, avšak přímo nenaplňovali 

znaky individuálně určeného trestného činu.104 

Návod byl upraven v § 10 odst. 1 písm. b) jako úmyslné jednání účastníka, jehož 

cílem bylo vzbudit rozhodnutí spáchat trestný čin v jiné osobě. Zákon výslovně 

nespecifikoval prostředky, které bylo možné užít. Jednání mohlo spočívat například 

v přemlouvání, rozkazu či jiném sdělení v ústní nebo i písemné formě. Návod musel 

                                                           
104 SOLNAŘ, Vladimír. Československé trestní právo. Sv. 1, Obecná část. Praha: Orbis, 1964, s. 161-162. 
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směrovat k individuálně určité osobě, jinak by se již nejednalo o účastenství a jednání by 

bylo postihnutelné dle zásad pachatelství jako podněcování k trestnému činu (§ 164). 

Návod byl dokonán okamžikem, kdy způsobil zamýšlený následek – vzbuzení rozhodnutí 

spáchat trestný čin v jiném. Pohnutí jiného k sebevraždě bylo kvalifikováno jako 

samostatný trestný čin (§ 230).105 

Pomoc byla definována jako úmyslné jednání spočívající v úmyslném poskytnutí 

pomoci. Prostředky, které pomocník mohl užít, zákon výslovně nedefinoval. Pouze je 

demonstrativně upravil. Pomocník mohl poskytnutou jak tzv. pomoc psychickou, tak tzv. 

pomoc fyzickou. Psychická pomoc spočívala v utvrzování rozhodnutí. Podstatou fyzické 

pomoci bylo zejména odstraňování překážek nebo opatřování nástrojů. Pomoc musela být 

poskytnuta k individuálně určenému trestnému činu. Pomocník dokonal svou účast 

okamžikem vykonání pomoci.106 

Trestnost účastníka byla posuzována podle ustanovení o trestní odpovědnosti a 

trestnosti pachatele, nestanovil-li zákon něco jiného (§10). Na základě znění § 89 odst.2 

lze konstatovat, že jednotlivé formy účastenství rozšiřovaly působnost trestných činů 

stejným způsobem jako trestní zákon 1950. 

Zákoník vyžadoval u účastenství úmyslnou formu jednání, přičemž postačoval 

dolus indirectus ve formě eventuální dolus eventualis. Úmysl byl vyžadovaný nejen ve 

vztahu k zamýšlenému účastenství, ale i k individuálně určenému úmyslnému trestnému 

činu. Jelikož se jednalo o úmyslné formy trestné součinnosti, nebylo možné trestat 

účastníka za účast na činu nedbalostním. Dle V. Solnaře to však bylo možné v případě, 

pokud „… návodce nebo pomocník nezamýšlí následek nedbalého jednání pachatelovo, 

nýbrž kdy návodce zamýšlí vyvolat rozhodnutí k jednání, které je součástí objektivní 

stránky skutkové podstaty trestného činu spáchaného z nedbalosti, pomocník pak takový 

čin podporuje.“107 

Dalším novem bylo zavedení přísné akcesority, tedy trestnost účastenství byla 

závislá na stadiu trestného činu hlavního pachatele. Účastenství bylo trestné jen pokud 

                                                           
105 SOLNAŘ, 1964, op. cit., s. 162. 

106 Tamtéž, s. 163. 

107 Tamtéž, s. 165. 
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pachatel svůj čin dokonal nebo se o něj alespoň pokusil. Nedospěl-li čin hlavního 

pachatele do stadia pokusu, byl účastník trestně odpovědný za přípravu k trestnému 

činu.108 

V důsledku zavedení přísné akcesority a upuštění od tzv. teorie osamostatnění 

bylo nutné zohlednit skutečnost, že účastenství nemuselo vždy vést k účastníkem 

zamýšlenému výsledku. Nově bylo nutné se vypořádat s případy, kdy se hlavní pachatel 

dopustil excesu excess mandati, aby vzhledem k vzniklé zákonné mezeře nedocházelo 

k beztrestnosti takového jednání. Účastník byl postihován v důsledku excesu pachatele 

následujícím způsobem. 

Dopustil-li se hlavní pachatel excesu tím, že naplnil znaky skutkové podstaty 

závažnějšího trestného činu, nepřihlíželo se k tomu. Pokud však pachatel vybočil 

z návodu či pomoci tak, že naplní okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby a 

zároveň se jedná o trestný čin z nedbalosti, jehož objektivní stránka je vymezena tak 

široce, že zahrnuje i případný návod nebo pomoc, bude účastník trestně odpovědný za 

trestný čin těžší, stejně jako hlavní pachatel.109 

Rozhodne-li se pachatel hlavního trestného činu spáchat čin lehčí, než k jakému 

směřovalo účastenství, bude účastník odpovědný za přípravu ve formě návodu.110 

Na druhou stranu, rozhodl-li se přímý pachatel k činu méně závažnému, bude 

účastník odpovědný za přípravu ve formě návodu k těžšímu trestnému činu.111 

Účast na trestném činu v případě, že přímý pachatel byl trestně neodpovědnou 

osobou pro věk anebo nepříčetnost, byla posuzována rovněž jako účast ve formě přípravy. 

Avšak učinil-li tak účastník vědomě, bude skutek posuzovaný jako nepřímé 

pachatelství.112 

                                                           
108 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 58/1973 Sb. rozh. tr. a rozhodnutí publikované pod č. 1/1973 Sb. 

rozh. tr.; dle TZ 1961 byla trestná příprava všech trestných činů. 

109 SOLNAŘ, 1964, op. cit., s. 164-165. 

110 Tamtéž.   

111 Tamtéž.  

112 Tamtéž, s. 165-166. 
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TZ 1961 na rozdíl od TZ 1950 neupravoval zvláštním způsobem zánik trestnosti 

účastenství. Avšak za užití analogie bylo možné aplikovat na účastníky ustanovení o 

zvláštním důvodu zániku trestnosti pachatele. Dle ustanovení § 8 zanikla trestnost 

účastníka, zabránil-li dobrovolně dokonání trestného činu, na němž se účastnil. Nebyl-li 

účastník ve své snaze úspěšný, trestnost nezanikla. Neúspěch byl považován za 

polehčující okolnost [§ 33 písm. h)].113 

Účastenství bylo trestáno stejně jako pachatelství. Na druhu stranu při stanovení 

výměry trestu soud přihlížel k významu a povaze účasti návodce, organizátora a 

pomocníka na spáchání trestného činu. Stejně tak bylo přihlíženo k okolnostem obecně 

polehčujícím a přitěžujícím. 

Došlo-li k souběhu více forem trestní součinnosti byl účastník, případně 

spolupachatel potrestán dle nejzávažnější z nich. Zákoník stanovil následující 

pořadí – spolupachatelství, organizátorství, návod a za nejméně závažnou označil pomoc. 

Závěrem lze konstatovat následující. TZ 1961 byl významně ovlivněn sovětským 

trestním právem. Tento vliv se projevil zejména v materiálním pojetí trestného činu, 

zvýšením trestní represe a zavedením trestnosti přípravných jednání. 

Z pohledu účastenství představoval zákoník naprosto odlišné pojetí, než tomu 

bylo doposud. Zákoník po vzoru dualistického systému rozlišoval dvě obecné formy 

trestné činnosti – pachatelství a účastenství. Postihoval účastenství vymezené tzv. užším 

pojetím a definované jako úmyslnou trestnou činnost bezprostředně přispívající 

k naplnění typových znaků individuálně určeného trestného činu hlavního pachatele. 

Účastenství dále dělil do tří forem – organizátorství, návod a pomoc. Pro splněné 

podmínky úmyslného jednání postačoval dolus indirectus, avšak nejčastěji se jednalo o 

dolus eventualis. Další podmínkou trestnosti bylo naplnění zásady přísné akcesority, která 

vyjadřovala závislost účastenství na trestní odpovědnosti hlavního pachatele (kvalitativní 

rovina) a stadiu jeho trestné činnosti (kvantitativní rovina), které musí být alespoň ve fázi 

pokusu. Trestání účastenství probíhalo obdobně jako u pachatelství, přičemž při výměře 

trestnosti soud přihlížel k míře, povaze a významu účasti na hlavní trestné činnosti. 

                                                           
113  SOLNAŘ, 1964, op. cit., s. 166. 
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Zákoník dále upravoval okolnosti polehčující i přitěžující, okolnosti vylučující 

protiprávnost a zvláštní institut zániku trestnosti. 

Ustanovení relevantní pro účastenství ve výše zmíněném znění s drobnými 

novelizacemi platil na našem území až do přijetí nového trestního zákona publikovaného 

ve sbírce zákonů jako zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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2. Základní charakteristika pojmu pachatelství 

Nejzákladnějším termínem v trestním právu vůbec, je pojem pachatelství, od 

kterého se následně diverzifikují další formy trestní činnosti, a proto považuji za vhodné 

nejprve učinit krátký exkurz do teorie pachatelství a součinnosti obecně.   

2.1. Pachatel  

Trestní právo hmotné užívá dva základní pojmy, kterými označuje osoby, které se 

dopustily trestné činnosti – „pachatel“ a „subjekt“. Ačkoliv se jedná o dva rozličné 

termíny jsou často zaměňovány nejen právními učebnicemi, ale i samotným komentářem 

trestního zákona. 

Subjekt trestného činu je pojem výlučně užívaný teorií, řadíme jej mezi znaky 

skutkové podstaty. Přesněji řečeno, jedná se o typový znak trestného činu. Odlišuje 

jednotlivé trestné činy od sebe navzájem a doplňuje obecné požadavky kladené zákonem 

na trestně odpovědného pachatele. Subjekty trestného činu je možné dále dělit na obecný, 

konkrétní a speciální (§ 114 tr. zák.).114 

Pachatel trestného činu je pojem užívaný trestním zákoníkem a zároveň je 

označován za obligatorní znak skutkové podstaty trestného činu. Pachatele lze definovat 

v obecném a užším slova smyslu. Obecný význam pojmu „pachatel“ je chápán poměrně 

extenzivně a za pachatele je označován každý, kdo spáchal trestný čin, tedy nejen 

pachatel, ale i spolupachatel a účastník. Oproti tomu restriktivní pojetí vymezuje 

pachatele jako osobu, která svým jednání naplnila všechny znaky skutkové podstaty 

trestného činu. 

Současné platné trestní právo definuje pachatele trestného činu v ustanovení § 22 

tr. zák. jako osobu, která svým jednáním naplnila znaky skutkové podstaty trestného činu 

nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná115. Zákonná definice je však poněkud prostá, 

                                                           
114 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 77-80. ISBN 978-80-7380-651-4. 

115 Trestnost přípravy upravuje ustanovení § 20 tr. zák., dle kterého jsou přípravná jednání trestná pouze u 

některých trestných činů, a to u zvlášť závažných zločinů (tj. úmyslný trestný čin, za jehož spáchání 

ukládá zákon trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let), o kterých to výslovně 

stanoví zákon. 
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neúplná a určitým způsobem roztroušená. Jako příklad nedokonalosti lze uvést fakt, že 

neobsahuje obecné znaky trestného činu, ačkoliv jejich naplnění je nutnou podmínkou 

pro trestní odpovědnost pachatele. Pro správné definování pachatele je nezbytné 

pospojovat jednotlivá ustanovení obecné části a znalosti z teorie hmotného práva.  

Na základě výše zmíněného lze pachatele definovat jako trestně odpovědnou 

osobu, která bezprostředně spáchala trestný čin.116 

Bezprostřednost je nutné vykládat tak, že pachatelem je i ten, kdo při páchání 

činu měl spolupachatele § 23 tr. zák. či účastníky § 24 tr. zák. (organizátora, návodce 

nebo pomocníka). Dikce ustanovení § 22 tr. zák., zejména pak odstavce prvého, bychom 

měli především chápat jako definici pachatele v užším smyslu, jejímž účelem je odlišení 

pachatele od spolupachatelů a účastníků.  Na výše zmíněném nic nemění ani fakt, že 

zákon užívá pojem pachatel jak v pojetí užším, tak i v pojetí širším. Extenzivní výklad 

výslovně zakotvuje výkladové ustanovení § 113 tr. zák., dle kterého se pachatelem 

rozumí rovněž spolupachatel i účastník, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestného 

zákona něco jiného. Za pachatele je rovněž označována i osoba, která se dopustí pokusu 

či přípravy, je-li trestná (§ 22 odst.1 tr. zák.).117 

Trestní odpovědnost pachatele je žádoucí posuzovat s ohledem na skutečnost, 

zdali se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu118. U pachatele – právnické osoby je 

zkoumán prvek přičitatelnosti jednání právnické osoby fyzické osobě, popřípadě trestní 

odpovědnost právního zástupce (§ 9 zák. o tr. odpovědnosti p. o.). Oproti tomu je-li 

trestně odpovědným pachatelem – fyzickou osobou, může být jen ten, kdo naplňuje 

obecné znaky trestného činu – věk, příčetnost a jedná-li se o mladistvého, rozumovou a 

mravní vyspělost. 

Věková hranice pro trestní odpovědnost je stanovena dovršením patnácti let. 

                                                           

116 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016, s. 149-150. ISBN 978-80-7552-358-7. 

117 Tamtéž, s. 149-150.  

118 Výlučná individuální trestní odpovědnost fyzických osob byla doplněna trestní odpovědností 

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

s účinností od 1. 1. 2012. Zákon obsahuje vlastní definici pachatele trestného činu včetně podmínek 

trestní odpovědnosti. Pachatele definuje § 9 jako právnickou osobu „…které lze přičítat porušení nebo 

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně…“ a zároveň se 

nejedná o Českou republiku či územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. 
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Příčetnost lze definovat jako duševní stav pachatele, který v době spáchání 

trestného činu není negativně omezen intelektuálními nebo volními schopnostmi.  Zákon 

výslovně neupravuje stav příčetnosti, ale a contrario uvádí případy, kdy je pachatel 

nepříčetný (§ 26 tr. zák.) či zmenšeně příčetný (§ 27 tr. zák.). 

Pachatel jedná ve stavu nepříčetnosti, jsou-li kumulativně naplněny následující tři 

podmínky: 

a) je stižen duševní poruchou119 

b) tato porucha nastala anebo trvala v době spáchání činu 

c) důsledkem choroby nebyl pachatel schopen rozpoznat protiprávnost 

svého činu, tedy trpěl tzv. nedostatkem intelektuálních schopností nebo 

nedokázal ovládat své jednání tzv. nedostatek volních schopností 

Za trestně neodpovědného však nelze považovat pachatele činu, který se sám 

uvedl do stavu nepříčetnosti užitím návykové látky120, byť i z nedbalosti. Na druhou 

stranu pachatel, který rovněž trpí duševní poruchou v době spáchání trestného činu, avšak 

jeho intelektuální či volní schopnosti jsou pouze podstatně sníženy, je považován za 

zmenšeně příčetného. Pro zmenšenou příčetnost rovněž platí, že se pachatel nesmí do 

stavu zmenšené příčetnosti uvést užitím návykové látky, byť i z nedbalosti. 

Pachatel jednající ve stavu nepříčetnosti není trestně odpovědný. Zmenšeně 

příčetný pachatel je trestně odpovědným za spáchání trestného činu, avšak soud danou 

skutečnost zohlední při stanovení a výměře trestu (§ 40 tr. zák.). 

Zvláštní ochranu pak požívají mladistvé osoby. Při zkoumání trestní odpovědnosti 

je přihlíženo nejen k věku a příčetnosti, ale vhledem k rozlišnému vývoji jedinců i 

k rozumové a mravní vyspělosti, tzv. podmíněné trestní odpovědnosti. Trestní 

odpovědnost mladistvého je vyloučena v případech, kdy v době spáchání trestného činu, 

                                                           
119 Duševní poruchou se rozumí onemocnění duševního zdraví dle Mezinárodní klasifikace nemocí MNK 

10, dále hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká 

duševní nebo sexuální odchylka (§ 123). 

120 § 130 tr. zák. „Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky 

způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo 

sociální chování.“  
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v době provinění dle terminologie ZSVM, nedosáhl takové úrovně rozumové a mravní 

vyspělosti, aby byl schopen rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.121 

Trestní zákoník vedle „obecných“ trestných činů upravuje i tzv. trestné činy 

s omezeným okruhem pachatelů. Takového trestného činu se může dopustit pouze 

osoba, která naplňuje výše rozebrané obecné obligatorní znaky a zároveň naplňuje 

fakultativní znaky subjektu trestného činu (konkrétní a speciální subjekt). 

Trestné činy s omezeným okruhem pachatelů může dále děli na činy pravé, kdy 

je zvláštní vlastnost, postavení či způsobilost součástí základní skutkové podstaty 

trestného činu a nepravé, u kterých je tento znak upraven až v rámci kvalifikované 

skutkové podstaty, případně je znakem privilegované skutkové podstaty.122 

Konkrétním subjektem je pachatel, který je nadán zvláštní vlastností. Jako 

příklad lze uvést subjekt – matka dítěte, která naplní znaky privilegované podstaty 

trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou dle §142 tr. zák. anebo subjekt 

trestního činu vlastizrady – občan republiky dle § 309 tr. zák. 123 

Speciálním subjektem je pachatel, jenž je nadán zvláštní způsobilostí anebo 

postavením. Příkladem lze uvést speciální subjekt úřední osobu nebo osobu nadřízenou 

či příslušníka bezpečnostních sborů.124 

Speciální a konkrétní subjekt je postaven ve vztahu k subjektu obecnému 

v poměru speciality. Příkladem je trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou § 142 

tr. zák. který je v poměru speciality k trestnému činu vraždy (§ 140 tr. zák.). 

Požadavek konkrétního a speciálního subjektu musí splňovat pouze hlavní 

pachatel. Účastník tyto zvláštní vlastnosti mít nemusí. Opačné platí pro nepřímé 

pachatelství, kde „živý nástroj“, nevyplývá-li opak z povahy věci, nemusí být speciálním 

či konkrétním subjektem, avšak nepřímý pachatel musí naplňovat i tyto znaky.125 

                                                           
121 NOVOTNÝ, op. cit., s. 89.  

122 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 174-175.  

123 Tamtéž, s. 175. 

124 Tamtéž, s. 176. 

125 Tamtéž, s. 155.  
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Na rozlišení mezi pachatelem, spolupachatelem a účastníkem se zaměřím blíže při 

rozboru monistického a dualistického systému. 

2.2. Nepřímý pachatel 

Pachatel, který zneužije jinou fyzickou nebo právnickou osobu k spáchání činu je 

označován teorií i trestními zákony za nepřímého pachatele.126 

Nepřímý pachatel, fyzická osoba, užívá při své trestné činnost tzv. „živý nástroj“. 

Živým nástrojem je fyzická osoba, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, 

nepříčetnost, omyl anebo proto, že jednala v okolnosti vylučující protiprávnost. Rovněž 

jsou za něj považovány i fyzické osoby, které samy nejednají nebo nejednají ve 

specifickém úmyslu či z pohnutky vyžadované k naplnění určité skutkové podstaty 

trestného činu. Obdobná úprava platí i pro právnické osoby. 

Právnická osoba může být nepřímým pachatelem, pokud zneužije jiného k trestné 

činnosti.  Zásadní rozdíl však nastupuje u výčtu osob, které mohou být zneužity k činu, 

kdy nepřímým pachatelem je právnická osoba. Dle ustanovení § 9 odst. 2 zák. o tr. 

odpovědnosti p. o. může být zneužita k provedení činu nejen fyzická osoba, tj. „živý 

nástroj“, ale i jiná právnická osoba. 

„Živý nástroj“ není trestně odpovědný za čin, k jehož provedení byl užit. 

Výjimkou z pravidla je situace omezené trestní odpovědnosti v případě, že se svým 

jednáním dopustil nedbalostního trestného činu. Obdobná úprava platí pro zneužité 

právnické osoby. 

Nepřímý pachatel je odpovědný za úmyslný trestný čin, který spáchal 

prostřednictvím těchto osob, přičemž úmysl musí zahrnovat i skutečnost trestné 

neodpovědnosti zneužité osoby. Pokud by pachatel danou skutečnost nepředpokládal, 

nejednalo by se o nepřímé pachatelství. Odpovědnost za přípravu je-li trestná, není 

vyloučena.127 

Nepřímé pachatelství může být spácháno jednáním jak v komisivní, tak 

v omisivní formě. Důležité je rovněž podotknout, že ne veškeré trestné činy mohou být 

                                                           
126 Srov. §22 odst.2 tr. zák. a § 9 odst. 2 zák. o tr. odpovědnosti p. o. 

127 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 256-258.  
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spáchány nepřímým pachatelem. Vyloučeny jsou činy tzv. vlastnoruční, tj. ty trestné činy, 

u nichž se vyžaduje osobní vykonání pachatelem. Například se jedná o trestný čin dvojího 

manželství (§ 194 tr. zák.) nebo soulož mezi příbuznými (§ 188 tr. zák.). 

Pachatelství v nepřímé formě úzce souvisí s institutem účastenství a zásadou 

akcesority. Trestní postih jednání nepřímého pachatele vyplňuje mezeru v zákoně, která 

nastala aplikací zásady akcesority účastenství v českém právním řádu. Jedná se případy 

účastenství na trestném činu neodpovědného pachatele. Podrobněji bude daná situace 

rozebrána v následujících partiích. 

2.3. Spolupachatel  

Za důležité též pokládám nastínit alespoň v základních bodech podstatu institutu 

spolupachatelství, jelikož ne vždy je lehké rozlišit mezi jednotlivými formami účastenství 

a spolupachatelstvím. Zároveň se jedná o nejzávažnější formu účastenství v širším pojetí. 

Spolupachatelství (§ 23 tr. zák.) lze definovat jako „společné úmyslné jednání 

nejméně dvou trestně odpovědných osob, přímo směřující proti individuálnímu objektu 

téhož trestného činu“.128  Pojmovými znaky spolupachatelství jsou společné přímé 

jednání, spolčený úmysl a pluralita pachatelů. Společné přímé jednání lze na základě 

ustálené judikatury129 dělit na tři alternativní formy: 

a) všichni spolupachatelé souběžně svým jednáním naplňují všechny znaky 

objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu, o jehož společné páchání usilují, 

b) každý se spolupachatelů vykoná jen některý z dílčích znaků objektivní stránky 

skutkové podstaty trestného činu, jež společně páchají a zároveň se jedná o delikt složený 

z vícero aktů, které až ve svém souhrnu představují ucelenou skutkovou podstatu, 

c) vícero spolupachatelů se podílí na společném spáchání trestného činu tím 

způsobem, že své síly spojili do jakéhosi řetězce, který až ve své celistvosti představuje 

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

2012, s. 353. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2. 

129 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 15/1967 Sb. rozh. tr. nebo rozhodnutí publikované pod č. 36/1963 

Sb. rozh. tr. nebo rozhodnutí publikované pod č. 42/2010-II. Sb. rozh. tr. 
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jednání, kterým je naplněna objektivní stránka skutkové podstaty daného trestného činu 

a to tak, že každý jeden článek působí současně.130 

V historickém kontextu bylo soudní praxí společné jednání vykládáno poměrně 

široce, což zapříčinilo i přílišnou represi, která vyústila v nepřípustnou extenzi výkladu. 

Dle dřívější judikatury bylo například jednání, které spočívalo zejména v dělání tzv. 

volavky či tzv. zdi označováno za spolupachatelství, ačkoliv se jedná o účastenství ve 

formě pomoci. Trestní zákoník na danou situaci reagoval upřesněním znění 

demonstrativního výčtu jednání, která představují účastenství ve formě pomoci dle § 24 

odst.1 písm. c) tr. zák.131 

Subjektivní stránka obecné skutkové podstaty spolupachatelství vyžaduje tzv. 

společný úmysl, tj. úmysl společně spáchat tentýž trestný čin. Pokud bychom v jednání 

spolupachatelů neshledali takový úmysl, jednalo by se souběžné pachatelství. Dohoda 

mezi pachateli o společném jednání může mít formu i konkludentního jednání, avšak za 

podmínky, že pachatelé budou „navzájem posilováni vědomím své společné činnosti.“132 

Spolupachatelství je možné pouze u dolózních deliktů. 

Z hlediska viny je každý ze spolupachatelů posuzován samostatně a zároveň 

každý odpovídá tak, jako kdyby trestný čin spáchal sám. Což má za důsledek, že rozsah 

činu, vzniklá škoda či získaný prospěch je každému spolupachateli přičítán v plném 

rozsahu. 

Vzhledem k faktu, že spolupachatelství je založeno na určité dohodě mezi 

pachateli může dojít k situaci, že jeden či více spolupachatelů vybočí z rámce dohody o 

společné trestné činnosti. Takovou situaci nazýváme excesem, tj. vybočení z rámce 

dohodnuté trestné činnosti. Excedent133, bude trestně odpovědný jako samostatný 

pachatel v rozsahu svého vybočení a současně za spolupachatelství v rozsahu dohody. 

                                                           
130 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva: II. Základy trestní odpovědnosti. Praha: 

Novatrix, 2009, s. 382. ISBN 978-80-254-4033-9; KRATOCHVÍL, op. cit., s. 348. 

131 Se zmíněným řešením problematiky právní kvalifikace jednání tzv. volavky nesouhlasí například J. 

Říha, dle kterého je úděl tzv. volavky toliko významný pro čin a způsob provedení, že není možné 

jednání tzv. volavky kvalifikovat jako účastenství, nýbrž spolupachatelství. Říha, J., 2006, op. cit., s. 222-

224.  

132 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 261.  

133 Pachatel, který vybočil z rámce dohodnuté společné trestné činnosti. 
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Ostatní spolupachatelé, kteří se nedopustili excesu, budou odpovědní jen za dohodnutou 

trestnou činnost. V případě nedbalostního excesu bude postupováno obdobně. Avšak ne 

každý exces způsobený z nedbalosti bude automaticky přičítán pouze excedentovi, ale 

s ohledem na okolnosti a osobní poměry ostatních spolupachatelů bude zkoumáno, zda 

jejich jednání rovněž nesplňuje potřebnou formu zavinění (rozhodnutí publikované pod 

č. 18/1994 Sb. rozh. tr.).134 

Trest za spolupachatelství je ukládán, jako by se jednalo o pachatele jediného. Na 

druhou stranu na základě zásady individualizace trestu zakotvené v § 39 odst. 6 písm. a) 

tr. zák.  soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry vždy zohlední, jakou měrou 

přispělo jednání každého jednotlivého spolupachatele k spáchání trestného činu. 135 

Na základě výše konstatovaného lze rozebranou materii shrnout následovně. 

Pachatelem trestného činu je osoba, jež splňuje zákonné znaky (typové i obecné). Termín 

„pachatel“ je užíván při označování nejen pachatele jediného (přímé pachatelství) tak 

pachatele, který se účastnil na trestném činu jiného (účastenství) anebo jej vykonal 

společně s jinými pachateli (spolupachatelství). Vedle přímého pachatelství, 

spolupachatelství a účastenství dále platná právní úprava užívá termín nepřímého 

pachatelství. Podstatou nepřímého pachatelství je zneužití jiné neodpovědné osoby 

k trestnému činu. Souhrnně lze říci, že soudobé trestní právo rozlišuje na základě aplikace 

dualistické koncepce následující formy pachatelství – přímé, nepřímé, spolupachatelství 

a účastenství. Jednotlivé druhy pachatelství jsou posuzovány a trestány jako přímé 

pachatelství, avšak s určitými výjimkami z ekvivalence.

                                                           
134 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 262-263, srov. též KRATOCHVÍL, op. cit., s. 352-353.  

135 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 263.  
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3. Základní charakteristika trestné součinnosti 

Trestná součinnost je považována za jednu z nejzávažnějších forem trestné 

činnosti. 

Obecně lze trestnou součinnost definovat jako úmyslnou formu účasti dvou či 

více osob na trestném činu. Jedná se o činnost více pachatelů, případně spolupachatelů 

anebo osob, které úmyslně vyvolávají rozhodnutí k trestné činnosti v pachateli nebo 

spolupachateli nebo takový čin usnadňují či pomáhají uniknout trestnímu stíhání a trestu. 

Trestné součinnosti se mohou dopustit jak fyzické, tak právnické osoby. 

Jednotlivé formy součinnosti  jsou charakteristické různým stupněm společenské 

škodlivosti. Z tohoto důvodu některé formy trestné součinnosti vydělujeme do 

samostatné užší skupiny a vytváříme tzv. kvalifikované formy trestné součinnosti 

neboli účastenství. 

Účastenství je dále děleno na účastenství v užším a širším smyslu. Užší pojetí 

zahrnuje trestnou součinnost ve formě organizátorství, návodu a pomoci. Širší pojetí 

obsahuje organizátorství návodu a pomoci a je rozšířeno o spolupachatelství.136 S užším 

pojmem účastenství operuje platný trestní zákon. Spolupachatelství není dle platné 

zákonné terminologie účastenstvím, nýbrž samostatnou obecnou formou trestné 

součinnosti. 

Následující otázkou je pak to, zda takové osoby, které páchají trestnou součinnost, 

lze rovněž označovat za pachatele dle monistické koncepce anebo se jedná o osoby 

odlišné od pachatele, tj. účastníky podle dualistické koncepce. 

3.1. Dualistický systém 

Dualistický systém (koncepce) je založený na rozlišování dvou základních 

pojmů – pachatelství a účastenství. Počátky dualistické koncepce datujeme již do doby 

                                                           
136 Odlišný názor zastával V. Solnař, dle kterého lze přímé pachatelství rovněž řadit do účastenství 

v širším smyslu, a to za podmínky, že se na činu hlavního pachatele účastnili další osoby, tj. účastníci. 

Svou teorii odůvodňoval skutečností, že při posuzovaní těchto případů dochází ke zkoumání otázek 

dotýkajících se účastenství, zejména pak vědomí pachatele a činnost účastníka.  SOLNAŘ, 1959, op. cit., 

s. 21. 
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středověku. První zmínky nalezneme v dílech italských právních praktiků137, kteří již 

v této době rozlišovali různé formy trestné činnosti. Vytříbenější terminologie a 

zákonného zakotvení se systém dočkal ve francouzském Code pénal 1810, který velmi 

moderně rozlišoval mezi pachatelstvím, návodem a pomocí. 

Novodobé pojetí dualistického systému, někdy také označováno jako systém 

účastenství,138 jak již bylo zmíněno, rozlišuje dvě skupiny osob podílejících se na 

spáchání trestného činu, a to pachatele a účastníky. 

Dualistický systém vykládá pojem pachatele v restriktivním pojetí. Pachatele 

považuje za ústřední postavu celého dění, „pána činu“, tedy osobu, jež vlastním jednáním 

naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu. Zatímco účastník se pouze podílí na 

„hlavním činu“ pachatele, sám znaky skutkové podstaty nenaplňuje, a proto je považován 

za vedlejší postavu. 

Již ze samotného znění termínu účastenství je zřetelně seznatelné, že účastník se 

účastní na protiprávním jednání jiné osoby, a nikoliv bezpráví vlastního, jako je tomu u 

monistického systému. Proto z logické podstaty věci zde vzniká určitý vztah závislosti 

mezi pachatelem a účastníkem. Trestně právní teorie takovou závislost označuje jako 

akcesoritu. Míra akcesority je definována různorodě v závislosti na přístupech 

jednotlivých právních řádů. 

3.2. Monistický systém 

Monistický systém (koncepce), někdy označovaný rovněž jako systém jediného 

pachatele, nerozlišuje mezi pachatelstvím a účastenstvím a užívá jediný hromadně 

označující termín „pachatel“. Podstatou systému je extenzivní výklad pachatelství139. Za 

                                                           
137 Příkladem lze uvést významného italského právníka a učitele Balduse de Ubaldiuse (* kol 1327 

v Perugii-† 1400 v Padově). Baldus byl známí zejména pro četnou spisovatelskou tvorbou. Napsal 

komentář k Justiniánskému zákoníku a k několika knihám kanonického práva. Dále byl autorem 

nespočetného množství traktátů a consilií o rozmanitých právních otázkách. 

138 Kienapfel považoval termín „systém účastenství“ za nesprávný a nedostačující, a proto ve svých 

teoriích užíval výstižnější označení pachatel-účastník-systém. Později však sám uznal, že v německy 

mluvících zemích se termín účastenství „Theilnamesystem“ stal běžně užívaným, a tudíž dostatečně 

zajištuje rozlišující funkci od monistického systému. 

139 Extenzivní výklad pachatelství, zahrnuje pod jediný pojem jak pachatele, tak účastníky. Účastníci 

rovněž jako pachatelé sami naplňují všechny znaky skutkové podstaty trestného činu. Ustanovení o 

účastenství mají pouze konkretizující funkci. Výklad je uplatňován zásadně v monistickém systému. 
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pachatele je považována každá zúčastněná osoba na činu, bez ohledu na význam a míru 

účasti. Navzdory formální rovnosti pachatelství monistický systém připouští vnitřní 

diferenciaci. V závislosti na míře této diferenciaci lze monistickou koncepci dále dělit na 

následující tři podsystémy. 

Za nejzákladnější a zároveň nejjednodušší je považován formálního systém 

jednotného pachatele. Formalismus systému se projevuje v unitárnosti a nepřípustnosti 

vnitřní diferenciace. Formální systém bez rozdílu všechny osoby (účastníky i pachatele) 

označuje za pachatele, kteří svým jednáním sami naplňují znaky jednotlivých skutkových 

podstat. Určitého zohlednění se pachatelům dostává až při výměře trestu. S takovým 

pojetím se setkáváme například v italském trestním právu anebo v dualistickém systému 

při postihování nedbalostních deliktů.140 

Funkcionální systém jednotného pachatele je na rozdíl od formálního pojetí 

složitější a v určitých aspektech se mírně podobá dualistické koncepci. Systém rovněž 

užívá jediného pojmu „pachatel“ jak pro pachatele, tak osoby zúčastněné na jeho trestném 

činu. Oproti formálnímu systému uznává i vnitřní diferenciaci. Pachatelství takto vnitřně 

dělí na přímé, určující a přispívající. Tyto formy ve své podstatě představují jednání 

v dualistickém systému označované jako pachatelství, návod a pomoc. I v případě 

funkcionálního systému jsou všechny osoby zúčastněné na činu pachatele a aplikuje se 

na ně stejná trestní sazba. Funkcionální systém je například užíván v platném rakouském 

trestním právu.141 

Třetí a poslední formou monistické koncepce je systém redukovaného pachatele 

někdy nazýván také jako Burgstallerův systém. Burgstaller byl rakouským právním 

teoretikem a tvůrcem redukovaného přístupu k monistickému systému.  Redukovaný 

systém je v mnoha aspektech podobný dualistické koncepci. Rakouský teoretik zastával 

zčásti názor shodující se s teorií formalismu, na druhou stranu, nesouhlasil s rovností 

jednotlivých vnitřních diferenciací. Dle Burgstallera by měl být monistický přístup 

redukován v absolutní rovnosti pachatelství a současně zohledňovat ve větší míře 

                                                           
140 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 373.  

141 Tamtéž. 
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jednotlivé formy vnitřní diferenciace. Dále připouští užití zásad uplatňovaných 

v dualistické koncepci zejména pak akcesoritu účastenství. 

Srovnám-li výše uvedené koncepce, musím konstatovat, že jsem spíše zastáncem 

monistické koncepce, avšak za podmínky, že je založena na principu vnitřní diferenciace 

pachatelství (funkcionální systém jednotného pachatele). Plně se ztotožňuji s rakouskou 

právní úpravou, jež pokládá za pachatele i osoby zúčastněné. Pachatele pak dále vnitřně 

dělí dle povahy jejich skutku na přímé, určující a přispívající. Dualistická koncepce, ač je 

starší, působní v mnoho ohledech problematicky a někdy i zmatečně, o čemž se bylo 

možné přesvědčit i v historické části této práce. Za nejvíce záporný aspekt dualistického 

systému považuji zákonné mezery, které vznikají v důsledku aplikace zásady akcesority.
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4. Platná právní úprava ČR  

Právní úprava účastenství v České republice je postavena na zásadách 

dualistického systému, který výslovně rozlišuje mezi osobou pachatele a osobou 

účastníka. 

Účastenství je trestním zákoníkem pojímáno v užším smyslu. Výslovně tak 

upravuje zvlášť spolupachatelství v ustanovení § 23 tr. zák. a účastenství ve formě 

organizátorství, návodu a pomoci v § 24 tr. zák. 

4.1. Obecné podmínky trestní odpovědnosti 

Trestní odpovědnost účastníka je závislá na naplnění několika podmínek. Trestní 

zákoník výslovně stanovuje v § 111, že jednotlivé formy účastenství jsou trestným činem. 

Trestním činem může být pouze takový čin, který je soudně trestný, a proto, aby mohlo 

být účastenství trestné, je potřeba, aby si účastník našel svého „ochotného“ pachatele, 

jelikož sám nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, nýbrž jen přispívá 

k jejich naplnění.142  

Základními předpoklady trestní odpovědnosti za účastenství jsou dle platné právní 

úpravy příčinný vztah a zavinění.  

První podmínkou vyžadovanou trestním zákoníkem je zavinění v úmyslné formě. 

Účastník může jednat s úmyslem přímým dolus directus nebo nepřímým dolus 

indirectus, přičemž postačí i úmysl nepřímý ve formě eventuální dolus eventualis. Pro 

naplnění podmínky úmyslného jednání tedy postačí, aby účastník věděl, že může způsobit 

určitý následek a pro případ, že by se tak stalo, je s tím srozuměn, třebaže jej vyvolat 

nechtěl.143 Z úmyslné povahy účastenství vyplývá, že není možné účastenství na 

nedbalostním jednání. 144 

                                                           
142 Podrobněji viz výše uvedené k dualistickému systému. 

143 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 397-400.  

144 Tamtéž.  
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Problematice účastenství na kulpózních deliktech se věnoval i V. Solnař, který 

vyslovoval podporu tzv. formálně objektivní teorii účastenství, která považovala účast 

na kulpózních činech za přímé pachatelství.145 

Druhou důležitou podmínkou pro trestní odpovědnost účastníka je příčinná 

souvislost mezi jednáním účastníka a následkem, jímž je čin hlavního pachatele.  U 

organizátorství se projevuje v zosnování nebo řízení trestného činu a na něj navazujícím 

jednáním ostatních osob a u návodu konáním navedeného, proto zde není pochyb o její 

existenci. U pomoci je však otázka, zda byla dána příčinná souvislost mezi jednáním a 

následkem, poněkud složitější. Jedná se zejména o případy, kdy lze provést trestný čin 

obdobným způsobem, a to i bez poskytnutí pomoci. I zde je však nutné zkoumat příčinnou 

souvislost, jelikož poskytnutím pomoci dochází k zásahu do trestné činnosti a její 

charakter je tedy ovlivněn.146 

Dále, i když se nejedná o hlavní podmínku, pokládám za vhodné zmínit i specifika 

trestní odpovědnosti u tzv. zvláštních trestných činů. Tyto činy se odlišují tím, že pro 

jejich spáchání je vyžadována specifická vlastnost nebo postavení pachatele. V případě, 

že je spácháno účastenství na takovém činu, pro trestní odpovědnost účastníka postačí, 

pokud onu speciální vlastnost, způsobilost či postavení má hlavní pachatel, tj. je 

speciálním subjektem. Účastník nemusí splňovat požadované vlastnosti.147 

4.2. Zásada akcesority 

Koncepce odpovědnosti účastníka za cizí trestný čin se de lege lata opírá o zásadu 

akcesority, tj. závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti pachatele 

hlavního činu. Opakem je tzv. uvolněná akcesorita v české právní teorii, ač ne zcela 

správně označovaná jako tzv. zásada osamostatnění.148 

                                                           
145 VLADIMÍR, SOLNAŘ. Úmyslné účastenství na kulpózních deliktech. Právník. 1944, (5), 145 n. 

146 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 395-396.  

147 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 272.  

148Zásadě osamostatnění a jejím kladů a záporům se v podrobnostech věnuje například V. Kratochvíl ve 

svém příspěvku publikovaném v právnickém periodiku Právní praxe. KRATOCHVÍL, Vladimír. Zásada 

osamostatnění účastenství, argumenty "pro" a "proti". Právní praxe: časopis české justice. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1996, 41(8-9), 530-540. 
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Podstatou zásady osamostatnění je nezávislost trestní odpovědnosti účastníka na 

trestní odpovědnosti pachatele. Ve skutečnosti se však vždy jedná pouze o zdánlivou 

nezávislost, jelikož je vždy do určité míry dána. 

Míra akcesority muže být velmi přísná, jako je tomu v platné české právní úpravě, 

nebo více či méně limitovaná.149 S limitovanou akcesoritou jsme se mohli setkat 

v minulosti i v naše právním řádu, a to v trestním zákoně z roku 1950, avšak v dané době 

byla teoretiky označována obvykle za zásadu osamostatnění účastenství. S obdobným 

pojetím míry akcesority se v současné době setkáváme v úpravě německého, švýcarského 

či polského trestního práva. 

O zásadě závislosti na trestní odpovědnosti neboli akcesoritě pojednává také 

velmi zeširoka rakouská právní úprava, která určuje míru závislosti na základě dvou 

rovin – kvalitativní a kvantitativní.150 

Kvalitativní rovina akcesority účastenství představuje závislost trestní 

odpovědnosti účastníka na právní kvalitě trestného činu spáchaného hlavním pachatelem. 

Zkoumáme zejména, zda byl čin protiprávní, trestný či spáchaný úmyslně. Při aplikaci 

této roviny je uplatňováno pravidlo, že čím nižší jsou kladeny nároky na právní kvalitu 

hlavního trestného činu, tím je požadována nižší či limitovanější míra akcesority anebo 

je tomu naopak.151 

Kvantitativní rovina určuje míru závislosti trestní odpovědnosti účastníka 

vázanou na stadium trestného činu hlavního pachatele. Dualistický systém zpravidla 

vychází z prvního obecně trestného vývojového stadia trestné činnosti, kterým je pokus. 

Takové pojetí však může činit nemalý problém, zejména pokud pachatel svým jednání 

nenaplní první trestné vývojové stadium, ačkoliv účastník má za to, že učinil vše potřebné 

k úspěšnému dokonání trestného činu. Příkladem takové situace je tzv. nezdařený 

návod. V daném případě vyvěrá otázka, zda bude účastník trestněprávně odpovědný. 

                                                           
149 Kratochvíl a kol.  zastává odlišné pojmosloví dělení akcesority, a to na akcesoritu minimální, 

optimální a maximální.  KRATOCHVÍL, 2012, op. cit., s. 366-367. 

150 Srov. TRIFFTERER, Österreichisches Strafrecht: Allegemeiner Teil. 2. Auflage.Wein, New York: 

springer, 1994, str. 389 (II 2., marg.č. 25). 

151 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 

330. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 
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Názory na řešení výše zmíněného nejsou shodné a jednotlivé právní řády takové jednání 

postihují různě, například jako pokus návodu či pomoci nebo je považováno za 

beztrestné.152 V monistickém systému není hledisko kvantitativní roviny aplikováno.153 

Česká doktrína pojímá úpravu akcesority přísně na rozdíl od ostatních vyspělých 

evropských legislativ, které uplatňují limitovanou akcesoritu. Zásadní rozdíl v pojetí tvoří 

požadavky kladené na hlavního pachatele. Limitovaná akcesorita vyžaduje, aby čin 

hlavního pachatele byl protiprávní. Přísná akcesorita, užívaná v platném trestním 

zákoníku, vyžaduje kromě protiprávnosti i trestní odpovědnost a vinu hlavního 

pachatele.154 Tato koncepce však bývá zahraniční literaturou kritizována.155 

4.3. Poznámky k trestní odpovědnosti a akcesoritě 

Nenaplnění zásady akcesority neznamená úplnou beztrestnost pro pomocníka, 

návodce či organizátora. Účastník může být trestně odpovědný za své jednání i 

v případech, kdy čin nebyl dokonán nebo se hlavní pachatel o čin ani nepokusil. 

Organizátor, návodce či pomocník jsou v takovém případě postižitelní za přípravu 

trestného činu ve smyslu § 20 tr. zák.156  

Se zásadou akcesority také úzce souvisí otázka způsobilosti hlavního pachatele 

být trestně odpovědný. V souvislosti s otázkou trestní odpovědnosti hlavního pachatele 

nastává problém týkající se vědomosti či případné nevědomosti účastníka o stavu 

hlavního pachatele. Pokud účastník nebyl obeznámen se skutečností, že hlavní pachatel, 

kterému poskytuje součinnost je trestně neodpovědný – tzv. omyl účastníka o osobě 

                                                           
152 Německá právní úprava takové jednání postihuje pouze z části. Za trestný je považován pokus návodu 

na druhou stranu pokus pomoci je beztrestný (§ 30 německého trestního zákoníku). 

153 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 330. 

154 PELC, Vladimír. Základy trestní odpovědnosti za účastenství v trestním právu. In: Univerzita Karlova, 

ŠTURMA, Pavel, ed. VI. konference studentské vědecké odborné činnosti: sekce doktorandských prací. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 26-27, Sborník, č. 52. ISBN 978-80-

87146-84-2. 

155 MANTOVANI, Ferrando. Diritto penale: parte generale. 7. ed. Padova: CEDAM, 2011, s. 513. ISBN 

8813308310. 

156 Rozhodnutí publikované pod č. 58/1973 Sb. rozh. tr., shodně rozhodnutí publikované pod č. 1/1973 

Sb. rozh. tr. 
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pachatele, je takové jednání kvalifikováno jako pokus účastenství, který je omezeně 

trestný v rámci přípravy, a to za výše zmíněných podmínek.157 

Rozdílná právní kvalifikace by však nastala, pokud by si byl účastník vědom 

trestní neodpovědnosti hlavního pachatele a užil ho vědomě jako „živý nástroj“. Původně 

označovaný hlavní pachatel nebude trestně odpovědný a účastník se stane nepřímým 

pachatelem.158 

S ohledem na zásadu akcesority je důvodné se rovněž zamyslet nad otázkou 

trestnosti účastenství, byly-li znaky skutkové podstaty trestného činu hlavním pachatelem 

naplněny jen zdánlivě, tj. hlavní pachatel čin jinak trestný spáchal za okolností 

vylučujících protiprávnost. V takovém případě není možné jednání účastníka ani hlavního 

pachatele považovat za trestné.159 

Závislost na hlavním pachateli se také projevuje při právní kvalifikaci jednání 

účastníka. Organizátor, návodce či pomocník je trestně odpovědný účast za na „stejném“ 

trestném činu, jež spáchal hlavní pachatel. Avšak jsou zde určité výjimky z ekvivalence. 

Jako příklad uvádím exces v jednání hlavního pachatele, na který se blíže zaměřím 

později.160 

Přestože může být akcesorita v závislosti na jednotlivých právních úpravách 

vykládána a publikována různorodě, zastávám názor, že trestní odpovědnost účastníka 

není nikdy zcela nezávislá na jednání hlavního pachatele, avšak míra akcesority by měla 

být spíše limitovaná, a nikoliv extrémně přísná. 

4.4. Formy účastenství 

Platná právní úprava operuje s účastenstvím v užším smyslu a v ustanovení § 24 

tr. zák. definuje tři rovnocenné formy – organizátorství, návod a pomoc. Ustanovení tr. 

                                                           
157 ŘÍHA, Jiří. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 72. ISBN 978-80-7400-263-2. 
158 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 208-209. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4. 
159 DRAŠTÍK, op. cit., s. 206. 

160 Tamtéž, s. 208, srov. rozhodnutí publikované pod č. 6950/1942 Sb. rozh. tr. 
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zák. o účastenství jsou aplikována rovněž na právnické osoby, není-li to z povahy věci 

vyloučené.161 

Trestní zákoník užívá formálně-materiálního pojetí trestného činu. Jednotlivé 

formy účastenství jsou formálně rovnocenné. Materiální hledisko je zohledňováno až při 

stanovení a výměře trestu. Za nejvíce společensky škodlivé jednání je považováno 

organizátorství, poté návod a nakonec pomoc.162 

Nyní se zaměřím na rozbor jednotlivých forem účastenství. 

4.4.1. Organizátorství 

Z historického pohledu je organizátorství nejmladší formou účastenství.  Poprvé 

bylo zakotveno jako obecná forma trestné činnosti, jak již bylo zmíněno v kapitole o 

historickém vývoji v trestním zákoně z roku 1961. Organizátorství však bylo a stále je 

poměrně nevhodným institutem v dualistickém systému, neboť organizátor není pouhou 

vedlejší postavou, ale jeho jednání je do té míry dominantní, že se jedná spíše o postavu 

hlavní. Osoby – hlavní postavy, které organizují trestnou činnost, jsou proto obvykle 

v zemích aplikujících dualistický systém považovány za pachatele, případně 

spolupachatele (např.  Německo, Švýcarsko, Španělsko). V českém právu je však 

organizátor považován za účastníka a jeho trestnost je navíc závislá na naplnění podmínek 

zásady akcesority. 

Organizátorem dokonaného trestního činu anebo jeho pokusu je ten, kdo 

úmyslně spáchání činu zosnoval nebo řídil [§ 24 odst. 1 písm. a) tr. zák.]. Nedošlo-li 

alespoň k pokusu hlavního pachatele, bude organizátor odpovědný za přípravu, je-li 

trestná. 

Organizátorství musí směřovat k individuálně určenému trestnému činu, o 

němž má pachatel představu alespoň v hrubých rysech. Identita budoucích hlavních 

pachatelů mu nemusí být známa. Předpokladem pro trestní odpovědnost účastenství ve 

formě organizátorství není vytvoření organizované skupiny.163 

                                                           
161 Srov. § 1 odst. 3 zák. o tr. odpovědnosti p. o. 

162 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 338. 

163 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 67/1971 Sb. rozh. tr. 
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Po subjektivní stránce je vyžadován úmysl – dolus directus, dolus indirectus, 

přičemž postačí i dolus eventualis. U organizátorství je dále požadován i tzv. dvojí úmysl, 

tj. organizátor musí jednat úmyslně a zároveň trestný čin jenž mají spáchat hlavní 

pachatelé musí být úmyslný. Pro trestnost není rozhodující, zda si je hlavní pachatel 

úmyslu organizátora vědom.164 

Po objektivní stránce je vyžadována příčinná souvislost mezi jednáním 

organizátora (zosnováním, řízením) a činem ostatních pachatelů (naplněním znaků 

skutkové podstaty trestného činu). 

Zosnování trestného činu zahrnuje široké spektrum aktivit ovlivňující různá 

stadia trestné činnosti. Jedná se zejména o činnosti spočívající nejen v iniciaci dohod o 

spáchání trestného činu, ale i v sestavení plánu trestné činnosti, vyhledání osob 

rozhodnutých podílet se na jeho provedení, zprostředkování vzájemného styku těchto 

osob, nebo zajišťování utajení, zahlazování stop a rozdělení prospěchu z páchaného 

trestné činnosti. Těžiště organizátorské aktivity řadíme zpravidla do fáze předcházející 

spáchání organizovaného trestného činu.165 

Řízení trestného činu představuje jednání organizátora probíhající ve stadiu 

páchání trestného činu. Jedná se zejména o úkony spočívající ve vydávání příkazů a 

pokynů konkrétním osobám, kontrole jejich plnění a usměrňování všech osob podílejících 

se na trestném činu.166 

Organizátor je odpovědný pouze za činy, jež zosnoval a řídil, a které byly 

v důsledku jeho jednání spáchané jinými osobami – hlavním pachatelem, pachateli. 

Účastník – organizátor neodpovídá za případné excesy.167 Pro trestnost organizátorství 

není podstatné, zda pachatelé jednali v intencích zosnovaných organizátorem, či si byli 

                                                           
164 KRATOCHVÍL, op. cit., s. 354 nebo SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 402. 

165 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR publikované pod č. 18/1998 Sb. n. u. ÚS. 

166 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR publikované pod č. 18/1998 Sb. n. u. ÚS, viz též rozhodnutí 

publikované pod č. 52/2010-I Sb. rozh. tr.  

167 Obdobně rozhodnutí publikované pod č. 6950/1942 Sb. rozh. tr., srov. též DRAŠTÍK, op. cit., s. 208 
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vědomi existence jeho činnosti nebo naopak.168 Trestní odpovědnost organizátora 

nevyžaduje vytvoření organizované skupiny.169 

Je-li trestný čin zosnován nebo řízen, prostřednictvím trestně neodpovědné osoby, 

tzv. „živého nástroje“, nebude jednání kvalifikováno jako účastenství ve formě 

organizátorství, nýbrž jako nepřímé pachatelství. 

Zvláštními případy jsou situace, kdy se účastník – organizátor dopustí současně 

organizátorství a pachatelství. V takových situacích bude kvalifikován jako pachatel a 

organizátorství mu bude přičteno buďto jako okolnost obecně přitěžující [§ 42 písm. o)] 

či poslouží jako důvod užití vyšší trestní sazby [srov. § 193 odst. 2 písm. a)].  Případně 

bude organizátorství formálně povýšeno na pachatelství [§ 341 odst.2 písm. a)]. Výše 

zmíněné vychází ze zásady zákazu dvojího přičítání. 

4.4.2. Návod 

Návod lze označit za jednu z nejstarších forem účastenství v trestním právu 

vůbec. Úpravu lze nalézt již v prvních trestně právních kodexech na evropském 

kontinentu. Důsledkem této dlouholeté existence a následné geneze je, že institut návodu 

si našel místo v mnohých evropských právních řádech (např. Rakousko, Řecko, 

Portugalsko, Francie) a jeho obsahová stránka vykazuje četné znaky podobnosti. 

 Dle platného českého práva je návodce ten, kdo jiného úmyslně navede ke 

spáchání trestného činu, tedy vzbudí v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin [§ 24 odst. 1 

písm. b) tr. zák.]. 

Návod rovněž jako organizátorství musí být adresován individuálně určené 

osobě či osobám. Současně musí směrovat ke konkrétnímu, individuálně určenému 

trestnému činu. Návodce však nemusí čin zevrubně konkretizovat. Postačí, když jeho 

rámec bude dán alespoň v hrubých rysech. 170 Účastník – návodce je odpovědný za 

                                                           
168 DRAŠTÍK, op. cit., s. 209.  

169 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017, s. 317. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 

170 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 265-266.  
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veškerý výsledek trestné činnosti hlavního pachatele, pokud její rozsah neomezil 

v samotném návodu a pokud se hlavní pachatel nedopustil excesu.171 

Subjektivní stránka návodu vyžaduje, aby jednání návodce bylo kryto úmyslem 

(přímým i nepřímým), přičemž postačuje dolus indirectus ve formě dolus eventualis a 

současně musí být splněna i podmínka tzv. dvojího úmyslu, jakož tomu bylo i u 

organizátorství. Dle prof. Jelínka a kol. by měl úmysl návodce směřovat nejen k výše 

zmíněnému ale i k tomu „…aby byl trestný čin dokonán, tedy aby materiálně došlo 

k bezpráví, aby zákonem popsaným způsobem byl ohrožen či porušen právní statek 

chráněný trestním zákoníkem (objekt).“172 

Objektivní stránka vyžaduje pro trestní odpovědnost příčinnou souvislost mezi 

jednáním návodce a činem naváděného – hlavního pachatele. Absentuje-li příčinná 

souvislost, návod nepřichází v úvahu. Na druhou stranu je stále možný postih návodce za 

přípravu ve formě návodu, která je trestná pouze u zvlášť závažných zločinů a stanoví-li 

tak zvláštní část zákona (§ 14 odst. 3, § 20 odst.1 tr. zák.).173 

Formy návodu nejsou nikterak zákonem specifikovány ani omezeny. Návod může 

být učiněn jednáním ve verbální, písemné a audiovizuální formě. Dále pak rozkazem, 

radou, pochvalou anebo i sázkou. 

Za návod je rovněž považováno jednání pachatele – návodce, který dává najevo 

vlastní zájem o věc, jež má být předmětem trestné činnosti a současně souhlasí s nabídkou 

hlavního pachatele. Situaci lze znázornit následujícím příkladem: A a B se nacházejí před 

výkladní výlohou obchodu s televizory, přičemž A projeví zájem o televizor ve výloze a 

současně souhlasí s nabídkou B, že televizor pro A ukradne. A se dopustí účastenství ve 

formě návodu trestného činu krádeže (§ 24 a 205 tr. zák.) a B bude trestně odpovědný za 

trestný čin krádeže (§ 205 tr. zák.).174 

                                                           
171 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 6950/1942 Sb. rozh. tr., srov. též DRAŠTÍK, op. cit., s. 208. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4. 

172 JELÍNEK, 2017, op. cit., s. 320. 

173 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 404.  

174 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 265. 
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Za návod je považováno dle judikatury a komentáře trestního zákoníku také 

najmutí jiné osoby za účelem spáchání trestné činnosti nebo objednání trestného činu, 

jelikož učinění nabídky může vzbudit v potencionálním pachateli rozhodnutí spáchat 

daný „objednávaný“ trestný čin.175 

V určitých případech lze i schvalování trestného činu považovat za návod, a to 

pokud návodce jedná s úmyslem vzbudit v oné osobě rozhodnutí o spáchání trestného 

činu. 

Vzhledem k poněkud skromné zákonné definici návodu, je nutné mít na zřeteli 

pečlivé rozlišování návodu od jiného trestného jednání, které může nést podobné 

definiční znaky. Jedná se zde o rozlišování mezi návodem a organizátorstvím, návodem 

a pomocí, návodem a nepřímým pachatelstvím či návodem a trestným činem 

podněcování. 

Návod je ve srovnání s organizátorstvím méně závažnější a nebezpečnější formou 

trestné činnosti. Návodce se svým jednáním omezuje pouze na vzbuzení rozhodnutí 

spáchat trestný čin na rozdíl od organizátora, který nejen vzbuzuje rozhodnosti, ale koná 

i rozsáhlejší a pro čin významnější úkony, tj. naplňuje zákonné znaky „zosnování“ a 

„řízení“ trestného činu. Velmi často dochází k přeměně návodu na organizátorství 

v souvislosti s postupným rozvojem jednání účastníka.176 

Trestný čin podněcování dle § 364 tr. zák. je pojmově blízký návodu. Ve své 

podstatě se jedná o návod, který je však definován v určitých aspektech šířeji a v jiných 

úžeji. Podněcování, na rozdíl od návodu, musí být spácháno veřejně177 a směřovat 

vůči individuálně neurčené trestné činnosti nebo k blíže neurčenému okruhu adresátů.178 

Neméně problematické je rozlišování mezi návodem a tzv. psychickou pomocí. O 

návod se jedná, pokud „budoucí“ hlavní pachatel ještě nepojal rozhodnutí o trestném činu. 

                                                           
175 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 67/1971 Sb. rozh. tr.  

176 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 67/1971 Sb. rozh. tr. srov. též DRAŠTÍK, op. cit., s. 221.  

177 Trestný čin je spáchán veřejně za podmínky, že se tak stane alespoň před třemi osobami současně 

přítomnými § 177 písm. b) tr. zák.  

178 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 265. 
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Pokud takové rozhodnutí již učinil, nejedná se o účastenství ve formě návodu, ale o 

poskytování tzv. psychické pomoci utvrzováním rozhodnutí hlavního pachatele.179 

Nepřímé pachatelství a návod rozlišujeme na základě vědomí 

pachatele – návodce, o trestní odpovědnosti naváděné osoby. Jedná-li pachatel tak, že 

úmyslně navádí trestně odpovědnou osobu k činu, bude jeho jednání kvalifikované jako 

návod. Jiná situace nastává, pokud pachatel úmyslně navádí osobu, o niž ví, že je plně 

trestně neodpovědná anebo alespoň z části pro svůj omyl k spáchání trestného činu 

neodpovědná a současně tuto osobu využívá jako tzv. živý nástroj.180 Domnívá-li se však 

návodce, že je naváděný trestně odpovědný a zmýlil se, bude odpovědný za přípravu ve 

formě návodu, je-li trestná.181 

Problematičtější je pak případ tzv. nadbytečného návodu neboli návod osoby již 

rozhodnuté tzv. omnimodo facturus či alias facturus. Návodce sice subjektivně jedná 

s úmyslem vzbudit rozhodnutí k vykonání trestného činu, avšak není si vědom, že 

pachatel je již k činu rozhodnutý, objektivně jej může pouze v jeho rozhodnutí utvrdit. 

Takové jednání by bylo možné kvalifikovat jako pokus návodu, který je trestný jako 

příprava, a to jen u zvlášť závažných zločinů.182 Tím však nastává situace, kdy pokus 

návodu nebude vždy trestný, avšak psychická pomoc, která je materiálně považována za 

méně závažnou trestnou činnost, bude trestnou vždy. Vzniklá legislativní mezera proto 

bývá často obcházena postihem takového jednání jako účastenství ve formě psychické 

pomoci. Takové řešení rovněž není vhodné. Výše zmíněné řešení lze aplikovat pouze na 

pachatele, jenž by jednal s alternativním úmyslem. V ostatních případech by nebyla 

naplněna subjektivní stránka tzv. psychické pomoci. Chybí zde úmysl poskytnout 

pomoc.183 

Bezvýsledný návod a nezadřený návod jsou zvláštní případy, kdy navzdory snaze 

účastníka jednání nevedlo k zamýšlenému výsledku. Bezvýsledný návod sice byl po 

                                                           
179 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 62/1992 Sb. rozh. tr. nebo ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 266.  

180 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 10/1996 Sb. rozh. tr. 

181 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 404-406. 

182 Srov. § 14 odst.  3, § 20 odst. 1 tr. zák., blíže k problematice přípravy trestného činu se například 

vyjadřuje M. Říha ve svém článku nesoucí název Příprava trestného činu a účastenství. ŘÍHA, Michal. 

Příprava trestného činu a účastenství. Trestní právo. Wolters Kluwer, a.s, 2008, (12), 19-24. 

183 JELÍNEK, 2017, op. cit., s. 319.  
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materiální stránce úspěšný – návodce vzbudil v pachateli rozhodnutí k trestnému činu, 

avšak pachatel se o něj ani nepokusil. O nezdařený návod se jedná, pokud se návodce 

snažil v pachateli vyvolat rozhodnutí, ten však odolal a nenechal se k trestnému činu 

svést. 

V obou případech pachatel nedospěl ani do stadia pokusu, a proto jednání návodce 

vzhledem k zásadě akcesority není možné trestat dle ustanovení o účastenství. Případný 

postih je možný pouze v rámci ustanovení o přípravě, jeli trestná.184 

Nedbalostní návod je faktický možný, avšak z pohledu účastenství zcela 

beztrestný, avšak nesmí být zaměňován s návodem k nedbalostnímu činu.185 

V souvislosti s návodem je vhodné se zaměřit i na provokaci, kterou je nutné od 

návodu vždy odlišovat. Provokací rozumíme jednání pachatele, který úmyslně vyvolá 

v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin, aby jej posléze mohl udat a zabránit jeho 

dokonání. Vyprovokovaný trestný čin není vždy bezpodmínečně beztrestným. Nebyl-li 

takový čin dokonán, bude jednání provokatéra posuzováno dle zásad o nezpůsobilém 

pokusu. 

Starší nauka se klonila ke stejnému názoru a řešila otázku trestní odpovědnosti 

z pohledu trestnosti tzv. agenta provokatéra.186 Odlišný názor však zastával J. Kallab, 

který tvrdil, že agent provokatér bude trestně odpovědný za návod jen tehdy, když k činu 

skutečně došlo. V opačném případě, kdy bylo dokonání úspěšně zabráněno, docházelo 

k zániku trestnosti.187 

Soudobé trestní právo rozlišuje mezi provokací „civilní“ a provokaci „policejní“. 

O provokaci civilní platí výše zmíněné o návodu. Právní úpravu „policejní“ provokace 

nalezneme v ustanovení § 363 tr. zák. o beztrestnosti agenta. Zmíněné ustanovení zásadně 

podporuje závěr, že beztrestnost agenta nenastupuje automaticky s včasným udáním 

vyprovokovaného činu, nýbrž musí být splněny další zákonné podmínky. Zaprvé 

policista nesmí vyvolat trestnou činnost nebo se jiným aktivním jednáním podílet na 

                                                           
184 JELÍNEK, 2017, op. cit., s. 320.  

185 KRATOCHVÍL, op. cit., s. 357. 

186 MIŘIČKA, op. cit., s. 94.  

187 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné. Praha: Melantrich, 1935, s. 72. 
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utváření skutkového děje takovým způsobem, aby podněcoval či usměrňoval do té doby 

neexistující úmysl pachatele čin spáchat. Zadruhé je vyloučeno jakékoliv jednání agenta, 

které by v pachateli utvrzovalo rozhodnutí spáchat trestný čin anebo pachateli jakýmkoli 

jiným způsobem poskytovat pomoc. 188 

Pohnutí jiného k sebevraždě není účastenstvím, ale samostatným trestným činem 

(§ 144 tr. zák.) 

4.4.3. Pomoc 

Pomoc je rovněž jako návod jednou z historicky starších forem účastenství a 

s postupným vývojem trestního práva byla formována nejen v naší právní úpravě ale i 

v zahraničí. Možná i proto je pomoc institutem značně propracovaným a je mu věnována 

nemalá pozornost napříč různými právními řády. Institut pomocníka nalezneme zejména 

v rakouském, řeckém, ruském, německém, lucemburském a polském trestním právu.189 

Pomocníkem dle platného českého práva je ten, kdo umožní nebo usnadní 

spáchání trestného činu hlavnímu pachateli, tj. poskytne mu kauzální podporu. Zákon 

kromě obecné definice pomoci dále uvádí demonstrativní výčet jednání, kterým může být 

pomoc poskytnuta. Pomoc dle § 24 odst. 1 písm. c) spočívá zejména v opatření 

prostředků, odstranění překážek, vylákání poškozeného na místo činu (tzv. volavka), 

hlídání při činu (tzv. dělání zdi), poskytnutí rady, utvrzování v předsevzetí nebo slibu 

přispět po trestném činu. 

Podstatou pomoci je tedy úmyslné napomáhání k provedení trestného činu 

hlavnímu pachateli. Pomoc musí směřovat vůči konkrétnímu pachateli a 

k individuálně určenému trestnému činu.190 

                                                           
188 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR publikované pod č. 97/2000-II. díl Sb. n. u. ÚS; rozhodnutí 

ESLP ve věci Teixeira de Castro vs. Protugalsko. 

189 The Implementation of the Corpus Juris in the EU member states, National reports, Antwerpen – 

Groningen – Oxford 2000. 

190 Účastenství. Epravo.cz [online]. 2013 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/ucastenstvi-93083.html. 
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Z hlediska objektivní stránky je vyžadována příčinná souvislost mezi jednáním 

pomocníka a hlavního pachatele, přičemž postačí, když pomoc bude mít aspekt 

usnadnění, není vyžadováno, aby čin umožnila.191 

Z hlediska subjektivní stránky je vyžadován u pomocníka tzv. dvojí úmysl. 

Jednání musí být konáno s úmyslem, přičemž postačuje i forma eventuální.192 

Trestní odpovědnost pomocníka je odvislá od stadia činnosti hlavního pachatele. 

Rovněž jako u organizátora i návodce je aplikována zásada akcesority. Trestní 

odpovědnost pomocníka nastupuje pouze tehdy, pokud se hlavní pachatel o trestný čin 

alespoň pokusil.193 Z hlediska trestnosti pokusu je lhostejno, zda by byl hlavní pachatel 

schopen vykonat trestný čin i bez přičinění pomocníka. V případech, kdy se hlavní 

pachatel při páchání hlavního trestného činu nedostal ani do stadia pokusu, přichází 

v úvahu potrestání pomocníka za přípravu ve formě pomoci, je-li trestná. Podmínky pro 

trestnost přípravy jsou shodné pro organizátorství, návod i pomoc.194 

Z pohledu jednotlivých fází trestné činnosti je možné poskytnout pomoc jak před 

spácháním trestného činu, tak v jeho průběhu. Přípustná je i po formálním dokonání 

trestného činu, nejdéle však před jeho dokončením. Zejména by se jednalo o případy 

trestných činů trvajících, kdy je pomoc poskytována mezi dokonáním činu a ukončením 

protiprávního stavu.195 Obdobně je tomu u pokračování v trestném činu. Pomocí je i 

jednání pomocníka učiněné mezi jednotlivými dílčími jednáními, přičemž je poskytnuta 

po dokonání předešlého aktu a současně směřuje k aktu budoucímu.196 

Dle užití prostředku lze pomoc rozlišovat na dvě základní formy a to pomoc 

„psychickou“ a pomoc „fyzickou“. Psychická pomoc bývá v praxi chápána velice široce. 

Lze ji charakterizovat zejména jako jednání, kterým je utvrzování v předsevzetí, 

poskytování rad anebo přislíbení přispění po trestném činu. Na druhou stranu pouhou 

                                                           
191 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 409-412.  

192 Tamtéž.  

193 Rozhodnutí publikované pod č. 39/1983, srov. též DRAŠTÍK, op. cit., s. 219. 

194 KRATOCHVÍL, op. cit., s. 359-364, srov. též Říha, J., op. cit. 

195 Rozhodnutí publikované pod č. 55/1955 Sb. rozh. tr., srov. též DRAŠTÍK, op. cit., s. 212. 

196 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 268-269. 
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samotnou přítomnost na místě činu nebo doprovázení pachatele, nelze považovat za 

pomoc ve smyslu § 24 tr. zák.197 Fyzická pomoc spočívá zejména v obstarávání 

prostředků, odstraňování překážek, vylákání tzv. volavky anebo dělání tzv. zdi. Obě 

formy se velmi často vyskytují společně a hlavní pachatel si jich ani nemusí být vědom. 

Avšak jedná-li se o pomoc psychickou, je vyžadováno subjektivní propojení mezi 

pachatelem a pomocníkem.198 

Účastenství ve formě pomoci se lze dopustit jednáním jak ve formě konání, tak ve 

formě opomenutí.  O opomenutí konání se jedná, jestliže pomocník nesplní povinnost, již 

mu ukládá zákon nebo k níž byl podle okolností a svých poměrů povinen, tj. musí být 

nadán zvláštní povinností konat, již v úmyslu pomoci pachateli nesplní. Například A 

(hlídač objektu) úmyslně zamkne zámek od vstupní brány pouze na jeden západ, aby B 

umožnil snazší vypáčení zámku a rychlejší přístup do objektu.199 

V důsledku demonstrativního výčtu jednání, které je považováno za pomoc dle 

ustanovení o trestnosti návodu, existuje četná judikatura i z let dřívějších, jež kazuisticky 

definuje jednání, která jsou subsumována pod obecnou skutkovou podstatu účastenství 

ve formě pomoci. Příkladem lze uvést následující jednání judikáty označované za pomoc. 

Pomoci k trestnému činu opilství § 201 tr. zákona, dle nynější úpravy trestný čin 

ohrožování pod vlivem návykové látky § 274 tr. zák., se dopustí ten, kdo jinému poskytne 

alkoholický nápoj, ač si je vědom, že ten bude řídit motorové vozidlo. Stejně bude 

potrestán ten, kdo přenechal k řízení jinému motorové vozidlo, ačkoliv o této osobě věděl, 

že požila alkoholický nápoj a není způsobilá řídit.200 

Účastenstvím – pomocí je dle judikatury i jednání, které spočívá v poskytnutí 

návykové látky řidiči. Obdobným způsobem bude posuzováno jednání spočívající 

v poskytnutí pomoci roztlačování motocyklu, jehož řidič je pod vlivem alkoholu.201 

                                                           
197 Rozhodnutí publikované pod č. 3188/1928 Sb. rozh. tr. 

198 KRATOCHVÍL, op. cit., s. 362, srov. rozhodnutí publikované pod č.  43/1952 Sb. rozh. tr. nebo 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 8 Tdo 1015/2013. 

199 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 268.  

200 Rozhodnutí publikované pod č. 44/1968 Sb. rozh. tr. 

201 Rozhodnutí publikované pod č. 20/1987 Sb. rozh. tr. 
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Za pomoc je rovněž považováno jednání, kdy spolujezdec nejen akceptoval 

nabídku opilého řidiče ke spolujízdě, ale sám určil trasu jízdy. Jednání spolujezdce bude 

kvalifikováno jako tzv. psychická pomoc, jelikož svým jednáním utvrzoval rozhodnutí 

řidiče v jízdě pod vlivem návykové látky. Samotná spolujízda by však za trestnou 

považována nebyla.202 

Rovněž jako u předchozích rozebraných forem účastenství i pomoc může být 

někdy zaměňována s jinými formami trestné činnosti nebo trestnými činy. Jedná se 

zejména o problematiku psychické pomoci a návodu, pomoci a spolupachatelství, pomoci 

a samostatných trestných činů anebo pomoci a podpory pachatele po dokončení trestné 

činnosti. 

Psychická pomoc a její odlišnost od návodu, stejně tak jako rozlišení mezi 

spolupachatelstvím a účastenstvím, byly již rozebráno v předešlém části. 

V trestním zákoníku nalezneme i samostatné trestné činy, které jsou materiálně 

pomocí. Jako příklad lze uvést ustanovení § 222 tr. zák., které postihuje jednání ve formě 

pomoci k trestnému činu poškození věřitele jako samostatný trestný čin. 

Neméně důležité je též rozlišování mezi pomocí, jež je poskytována před 

dokončením trestné činnosti a podporou poskytovanou pachateli po trestném činu. Je-li 

pomoc poskytnuta až po dokončení činu, tj. po ukončení trvání protiprávního stavu, 

jednání nelze kvalifikovat jako účastenství ve formě pomoci, nýbrž jako spáchání 

samostatného trestného činu dle zvláštní části trestního zákoníku. Jako příklad lze uvést 

trestný čin nadržování (§ 366 tr. zák.), podílnictví (§ 214, 215 tr. zák.), legalizace výnosu 

z trestné činnosti (§ 216, 217 tr. zák.) a neoznámení trestného činu (§ 368 tr. zák.). 

4.5. Trestání účastenství  

Nauka o trestním právu velmi často hodnotí účastenství a součinnost jako jednání, 

které podstatně zvyšuje stupeň společenské nebezpečnosti trestního činu, a to zejména 

proto, že trestný čin provedený více osobami je pro společnost značně nebezpečnější než 

čin osamoceného pachatele. 

                                                           
202 Rozhodnutí publikované pod č. 4/1993 Sb. rozh. tr. 
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Současné platné právo proto povyšuje nebezpečnost účasti na trestném činu na 

roveň pachatelství a při trestání účastenství vychází z obecné úpravy o pachateli. 

Přípustnost aplikování této úpravy vychází ze samé podstaty dualistického systému a 

zásady akcesority. V zájmu ochrany společnosti a právem chráněných zájmů je proto 

zákonem rozšířena aplikovatelnost skutkových podstat trestných činů z hlavního 

pachatele i na osoby na činu zúčastněné. 

Platná právní úprava výslovně zakotvuje v § 24 odst.2 tr. zák. ekvivalenci 

v trestání pachatele a účastníka. Nestanoví-li zákon něco jiného, budou na účastníky 

aplikována veškerá ustanovení jak obecné, tak zvláštní části tr. zák.  

Zákon z formálního hlediska nerozlišuje mezi jednotlivými formami, avšak jak již 

bylo uvedeno, z materiálního hlediska lze jednotlivé formy účastenství odstupňovat dle 

jejich společenské nebezpečnosti. Nejzávažnější formou je organizátorství, pak návod a 

nejméně závažnou je pomoc. 

Tvrdost úpravy o ukládání trestů je částečně prolomena ustanovením § 39 odst. 6 

písm. b) tr. zák., který stanoví, že při výběru druhu trestu a volbě jeho výměry soud 

přihlédne k významu, povaze a míře účasti na spáchání trestného činu a zohlední tak 

materiální stránku trestného činu. Ve zvláštních případech může soud změkčit úpravu až 

do té míry, že uloží trest, jehož výměra je mimořádně snížena pod tr. zák. stanovenou 

dolní hranici. Soud tak může učinit v případech, kdy sezná, že zákonná sazba je příliš 

přísná a nápravy účastníka lze dosáhnou i trestem nižším (§ 58 odst. 5 tr. zák.). Výše 

zmíněné změkčení je aplikovatelné pouze na nejméně nebezpečnou formu 

účastenství – pomoc. 

Trestní odpovědnost účastníka je závislá na skutečnosti, zda hlavní pachatel čin 

dokonal anebo se o něj alespoň pokusil. Není-li tomu tak, je možné potrestání v rámci 

ustanovení o přípravě, je-li trestná. 203 

Od trestní odpovědnosti však musíme odlišovat trestnost pachatele a účastníka. 

Skutečnost, že hlavního pachatele nelze stíhat „…vzhledem k beztrestnosti nebo 

nestíhatelnosti, tedy pro vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, nebo v 

                                                           
203 JELÍNEK, 2017, op. cit., s. 334-335.  
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důsledku jeho úmrtí či nemožnosti zajištění jeho účasti v trestním řízení,“204 je 

irelevantním faktem pro trestní stíhatelnost účastníka. 

Dopustí-li se účastník současně několika forem účastenství, dojde k tzv. 

konzumpci a bude potrestán pouze za nejtěžší formu. Avšak spáchá-li současně 

pachatelství (spolupachatelství) a účastenství, bude potrestán jako pachatel 

(spolupachatel), jelikož pachatelství má přednost před všemi formami účastenství. 205 

 Pro úpravu účastenství platí rovněž i obecná zásada, že nemůže být trestný ten 

účastník, k jehož ochraně je příslušné ustanovení určeno. Příkladem lze uvést těhotnou 

ženu, která jinému dovolí, aby jí přerušil těhotenství nedovoleným způsobem, taková 

žena není účastníkem na žádném z TČ proti těhotenství ženy (§ 159-162 tr. zák.).206 

4.5.1. Výjimky z ekvivalence pachatelství a účastenství 

Při posuzování trestní odpovědnosti a trestání účastníka, ať už se jedná o 

organizátora, návodce nebo pomocníka, se užijí obecná ustanovení trestního zákoníků 

aplikovatelná na pachatele. Trestní zákoník však obsahuje několik výjimek 

z ekvivalentnosti pachatelství a účastenství, jimiž jsou: okolnosti obecně přitěžující, 

mimořádné zvýšení trestu, aplikace vyšší trestní sazby, recidiva nebo exces hlavního 

pachatele. 

Při trestání účastenství je přihlíženo rovněž k okolnostem obecně přitěžujícím a 

polehčujícím. Zvláštními případy, na které je vhodné se zaměřit, jsou pak okolnosti 

přitěžující, jež se týkají návodu a organizátorství. 

                                                           
204 VANTUCH, PAVEL. Lze stíhat účastníka na trestném činu, i když není stíhán pachatel? Bulletin-

advokacie.cz [online]. 2014 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/lze-stihat-

ucastnika-na-trestnem-cinu-i-kdyz-neni-stihan-pachatel?browser=full. 

205 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 272, rozhodnutí publikované pod č. 4/2000 Sb. rozh. tr. 

206 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 272. 
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V prvním případě se jedná o návodce, který svedl k činu jinak trestnému207, k 

provinění208 nebo trestnému činu jiného, zejména pak, jednalo-li se o dítě mladší patnácti 

let, mladistvého anebo osobu ve věku blízkém mladistvém. Takový návod bude při 

výměře trestu posuzován přísněji než návod trestně odpovědného dospělého, jelikož 

takové jednání je pro společnost značně nebezpečnější [§ 42 písm. i) tr. zák.].209 

Organizátorství, členství v organizované skupině nebo spolčení k trestnému činu 

je rovněž považováno za okolnost přitěžující dle dikce ustanovení § 42 písm. o) tr. zák. 

S ohledem na zákaz tzv. dvojího přičítání (§ 39 odst. 4 tr. zák.), nelze okolnost, že čin byl 

spáchán zmíněným způsobem přičítat znovu účastníkovi – organizátorovi, ani 

v případech, kdy bylo organizátorství povýšeno na pachatelství. Aplikace ustanovení 

přichází v úvahu pouze u pachatele či spolupachatele, který se dopustí trestného činu, 

jehož skutková podstata nezahrnuje znaky obsažené v § 42 písm. o) tr. zák.210 

Další výjimkou jsou případy excesu pachatele, tj. vybočení hlavního pachatele 

z rámce organizování, návodu či pomoci. 

S excesem se lze setkat v následujících formách, a sice když hlavní pachatel 

spáchá čin těžší anebo čin méně závažný. Hlavní pachatel a účastník budou odpovědni za 

odlišné trestné činy. 

Naplní-li hlavní pachatel svým jednáním znaky skutkové podstaty závažnějšího 

činu, než ke kterému byl organizován, naváděn nebo mu byla poskytnuta pomoc, bude 

účastník trestně odpovědný za čin, ke kterému poskytl součinnost – naváděl, pomáhal, 

organizoval. 

V druhém případě, naplní-li hlavní pachatel znaky činu méně závažného, než ke 

kterému směřovalo jednání účastníka, bude pachatel odpovědný za trestný čin méně 

závažnější a účastník za přípravu k těžšímu činu, je-li trestná. Hlavní pachatel bude 

                                                           
207 Čin jinak trestný, je termín užívaný v případech, kdy je čin vzhledem k okolnostem případu považován 

za beztrestný, avšak v jiném případě a za jiných okolností by byl činem trestným. Tento termín je užíván 

v několika významech. Setkáváme se s ním zejména v případech, kdy pachatel není trestně odpovědný 

nebo nastala-li okolnost vylučující protiprávnost. Termín je rovněž užíván zák. č.218/2003 Sb., o 

soudnictví ve věcech mládeže. 

208 Trestný čin spáchaný mladistvým-osoba, která dovršila věk 15 let a současně nepřekročila věk 

osmnácti let, se nazývá provinění dle dikce zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 

209 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 273. 

210 JELÍNEK, 2017, op. cit., s. 334.  
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odpovědný za čin, jež spáchal. Působil-li však účastník na více osob, bude nést 

odpovědnost dílem za návod, organizátorství či pomoc a dílem za přípravu k těžšímu 

trestnému činu, je-li trestná. 

4.6. Zánik trestnosti 

Zánik trestní odpovědnosti upravuje trestní zákoník v rámci ustanovení o 

účastenství § 24 odst. 3 tr. zák. 

Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně211 upustil od dalšího 

účastenství na trestném činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému 

trestním zákonem z podniknutého účastenství nebo učinil o účastenství na trestném činu 

oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem 

z podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněné; oznámení je nutno učinit 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják tak učiní svému nadřízenému.212 

Účastní-li se činu více osob najednou je jejich jednání posuzováno individuálně. 

Zániku trestnosti účastníka ve smyslu § 24 odst. 3 tr. zák. nebrání skutečnost, byl-li čin 

ostatními účastníky spáchán nezávisle na jeho dřívějším přispění či přes jeho včasné 

oznámení.213 

Zánik trestní odpovědnosti účastníka nelze vztahovat na jiné dokonané trestné 

činy, jejichž skutkovou podstatu již naplnil tzv. kvalifikované účastenství. Například 

účastník dobrovolně upustil od účastenství podle § 24 odst. 3, 4 tr. zák., čímž zanikla jeho 

trestní odpovědnost za účastenství na trestném činu loupeže (§ 173 tr. zák.), který měl 

                                                           
211 K dobrovolnosti - „dobrovolnost upuštění je dána tehdy, jestliže účastník ví, že mu nic nebrání 

dokončit své účastenství, ani mu nehrozí žádní nebezpečí“, tedy předpokládá, že jeho účastenství je 

uskutečnitelné a navzdory tomu se rozhodne upustit od jeho dokonání a odstranit nebezpečí hrozící 

právem chráněnému zájmu. Pachatel se tedy sám z vlastní vůle „rozhodne upustit od dalšího účastenství 

na trestném činu“. O dobrovolnost se však nejedná, pokud byl účastník přistižen při činu, nebo upustil od 

jednání pod vlivem překážky, kterou nemohl překonat anebo mu v rozvíjení trestné činnosti zabránila třetí 

osoba či účastník odložil dokonání svého činu na dobu pozdější, tj. přerušil trestnou činnost s úmyslem 

budoucího pokračování. Dobrovolným upuštění není ani upuštění učiněné účastníkem bylo-li učiněné 

účastníkovo oznámení až po zahájení trestního stíhání hlavního pachatele nebo dalšího účastníka; 

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 287-288. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 

212 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 272-273.  

213 Tamtéž.  
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v úmyslu spáchat se zbraní. Svým jednání však naplnil skutkovou podstatu trestného činu 

nedovoleného ozbrojování (§ 279 tr. zák.).214 

Na základě výše zmíněného, lze úpravu účastenství shrnout následovně. Platný 

trestní zákoník je založen na dualistické koncepci a užším pojetí účastenství. Výslovně 

upravuje pro dualistický systém poněkud nevšední tripartici forem účastenství, které 

pokládá za formálně rovné. Materiální hledisko jednání naplňující znaky účastenství je 

zohledňováno při trestání. Trestní odpovědnost pachatele je na základě přísné akcesority 

odvislá nejen od kvantitativní, ale i kvalitativní stránky jednání hlavního pachatele. Zákon 

dále upravuje určité výjimky z ekvivalence pachatelství a důvody zániku trestnosti.

                                                           
214 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 272-273, srov. též DRAŠTÍK, op. cit., s. 218. 
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5. Právní úprava účastenství v Itálii a vzájemná 

komparace s českou právní úpravou 

Účastenství v Itálii je založeno na zcela odlišném systému, než je aplikován 

v českém právním řádu. Italské trestní právo, ačkoliv je z historického pohledu jedno 

z nejstarších, již téměř sto let neaplikuje tradiční dualistický systém a restriktivní 

výklad pachatele, nýbrž užívá mladší monistický systém a extenzivní výklad 

pachatele. 

5.1. Účastenství v Itálii 

Současná koncepce pachatelství a účastenství byla v Itálii zavedena roku 1930 

přijetím Codice Penale (approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398), tzv. 

Roccův zákoník215 (dále jen „it. tr. zák.“). Do doby přijetí it. tr. zák. byl v Itálii aplikován 

tradiční dualistický systém, který je zakotvený v tzv. Zanardelliho trestním zákoníku 

z roku 1889.216 

Rozhodnutí zákonodárce z roku 1930 představovalo obrat o sto osmdesát stupňů.  

Roccův zákoník upustil od tradičního systému založeného na rozlišování předem 

definovaných forem účasti na trestném činu jiného a následném odstupňování trestní 

odpovědnosti a zavedl nediferencovaný model jednotného pachatele. Dané rozhodnutí 

bylo motivováno nejen teoretickými, ale i praktickými požadavky a zakončil tím 

dlouholeté úsilí o zjednodušení systému.217 

Nová úprava účastenství je založena na specifickém pojetí monismu. V Itálii je 

aplikován tzv. čistý monismus, jehož podstatou je unitární pojetí pachatele neboli tzv. 

formální systém jednotného pachatele. Italský model operuje pouze s jediným pojmem 

„pachatel“. Důsledkem monosubjektivního pojetí je založení zásady rovnosti 

                                                           
215 V Itálii jsou tradičně nazývány jednotlivé zákony dle jména jejich tvůrce, případně v dobách dřívější 

dle panovníka. 

216 CAMAIONI, Salvatore. Il concorso di persone nel reato. Milano: Giuffrè, 2009, s. 9. ISBN 

9788814150470.  

217 CAMAIONI, op. cit., s. 11.  
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odpovědnosti všech osob, které se přičiní na trestném činu, tj. jak autore  (hlavního 

pachatele) tak partecipante (účastníka – pomocníka, návodce) bez ohledu na míru a 

význam jejich účasti.218 Italský trestní zákon rovněž nediferencuje mezi pachatelstvím a 

spolupachatelstvím – tedy nepojednává o účastenství ani v užším ani v širším smyslu. 

Jednání spočívající v přispění k činu jiného jsou subsumována pod obecnou skutkovou 

podstatu il concorso di persona nel reato (konkurence/přispění osob na trestném činu)219 

čl. 110 it. tr. zák.220 

5.1.1. Základní charakteristika italského unitárního systému 

Unitární pojetí na první pohled působí jako jednoduchý a jasný systém bez 

přílišné zmatečnosti a komplikovanosti. Při jeho aplikaci nevznikají jako u dualistického 

systému nejasné otázky o právní kvalifikaci, trestnosti ani zákonné mezery. Na druhou 

stranu lze shledat určité nedostatky v oblasti dodržování moderních právních zásad a 

základních práv a svobod. Zejména se jedná o nároky kladené na jasnost právní úpravy 

nejen z pohledu právní obce, ale i konečného adresáta, na něhož je kladen stále větší 

důraz. 

Zásadní problém vyvěrá z obecného pojetí pachatelství a na první pohled 

nejasného materiálního korektivu, jenž působí jako právní úprava non certa. Protikladem 

možné kritiky nedodržení zásady nullum crimen sine lege certa je často zmiňovaný 

argument, že takové pojetí poskytuje věší prostor pro úvahu soudce (samozřejmě 

                                                           
218 COVELLI, Anna Maria. Diritto Penale parte generale e parte speciale [online]. 9. 100 pagine. 

Suntini, 2011 [cit. 2018-06-11]. ISBN 9788889142479. Dostupné z: 

http://www.urbookdownload.com/signup?b=1&ad_domain=look.kfiopkln.com&ad_path=/smart_ad/displ

ay&prod=141&ref=5092392&sub_id=NNX_141&utm_source=onlinepdf.groohood.stream&utm_mediu

m=referral&placement=http://onlinepdf.groohood.stream/?book=NjYyNTUxMzc4&c=it&format=pdf&a

dserver=1.2.16&m=books&lid=97145bbf-f811-45de-87fa-

eda918e7fa0f&bounce=http://www.urbookdownload.com/signup?b=1&sid=578&bt=1530147157819&b

h=53711942. 

219 Termín „konkurence osob na trestném činu“ je možné ve významovém překladu vystihnout též 

formulací „jednat společně k určitému účelu“. Případně lze též užít překlad „přispívat na trestném činu“. 

Rovněž je možné užít termín „účastenství “, avšak nelze jej ztotožňovat s významem, který má v platném 

českém právu vzhledem k odlišnému monistickému systému v Itálii. České právo je založeno na 

diferencovaných rolích osob zúčastněných na činu (účastník a hlavní pachatel) a italské pojetí počítá 

s rovností rolí (pouze pachatelé).  

220 COVELLI, op. cit.  

 



 

78 

s ohledem na ustálenou judikaturu) a tudíž adekvátnější volbu trestu co do druhu i 

výměry, tj. vysokou míru individualizace trestu. 

Dané pojetí se nicméně může zdát být rizikové z pohledu přepětí trestní represe, 

tomu však zabraňuje kvalitně propracovaná italská doktrína, která klade důraz na ústavní 

ochrany osoby a dodržováním principu předvídatelnosti, tj. účast více osob na trestném 

činu musí být vždy vyhodnocena stejným způsobem, jako by se jednalo o případ 

s jediným pachatelem.221 

5.1.2.  Vůdčí zásady italského monistického systému 

Ačkoliv se „nový“ unitární systém na první pohled může zdát odlišným, v mnoha 

aspektech lze shledat určitou podobnost či inspiraci v dualistické koncepci. Jako příklad 

uvádím teorii kauzality a teorii akcesority, které jsou sice rovněž užívány v monistickém 

systému, ale výklad je rozdílný. 

a) Zásada rovnosti a zásada kauzality 

Unitární systém byl odvozen z historicky staršího dualistického modelu a jednou 

z podmínek trestní odpovědnosti je rovněž naplnění podmínky kauzality. Na druhou 

stranu italská modalita systému vychází z premisy, že je-li trestný čin spáchaný 

v důsledku činnosti více osob, je každý odpovědný za kauzálně vzniklý následek stejně a 

nikoli diferencovaně jako u dualistického modelu, kde je míra odpovědnosti 

odstupňována s ohledem na kauzalitu. Zdůvodnění pojetí kauzality a rovnosti je podrobně 

rozebráno například i v přípravných pracích k tvorbě Roccova zákona, ve kterých bylo 

stanoveno následující. 222 

„Kritérium rovné odpovědnosti všech osob, které se účastní na trestném činu, je 

přímo závislé na principu, který byl přijat k regulaci konkurence příčin tvorby právní 

skutečnosti; princip na jehož základě jsou všechny okolnosti, které přispívají k tvorbě 

události, její příčinou.“223 

                                                           
221 CAMAIONI, op. cit., s. 1-13. 

222 Tamtéž s. 11. 

223 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Vol. V. Roma, 1929. s. 165.      
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b) Zásada akcesority 

Akcesorita, ačkoliv je typickým prvkem dualistického systému, můžeme 

shledávat v jisté podobě i v přísně unitárním sytému italského trestního práva.  Opačného 

názoru byl V. Solnař, který zastával názor, že monistický systém zásadně není možné 

spojovat se zásadou akcesority, a to v žádném ohledu.224 Takové tvrzení je však 

nepravdivé, což dokládají mnohé italské publikace zaobírající se akcesoritou a jejím 

vlivem na konkurenci osob na trestném činu. 

Zásada akcesority se v italském právu projevuje zejména v rovině 

kvantitativní – trestnost konkurentů je odvislá od stadia trestné činnosti. Účastenství je 

dle italské doktríny trestné pouze za podmínky, že činnost konkurentů dospěje alespoň 

do stadia pokusu.225 

V souvislosti s výše zmíněnými zásadami považuji za vhodné zmínit též 

problematiku naplnění formálních znaků jednotlivých skutkových podstat s ohledem na 

různorodost forem jednání a pluralitu subjektů. V daném případě nastává otázka, zda lze 

hovořit o naplnění znaků téže skutkové podstaty u téhož činu v případě, že jsou její znaky 

naplněny různorodým jednáním s rozlišnou mírou kauzality. Vzhledem ke skutečnosti, 

že unitární systém nepřipouští zákonem zakotvenou vnitřní diferenciaci, vypořádává se s 

problematikou naplnění formální stránky trestného činu pomocí tzv. teorie pluralitní 

skutkové podstaty. Materiální stránka je zohledněna v čl. 112, 114 a 115 it. tr. zák.226 

Teorie pluralitní skutkové podstaty spočívá ve vytvoření jakési nové skutkové 

podstaty, tzv. „účastnické skutkové podstaty“, která vzniká spojením skutkové podstaty 

trestného činu ve zvláštní části a obecné skutkové podstaty v čl. 110 it. tr. zák. 

postihujícím konkurenci osob na trestném činu.  Každá skutková podstata trestného činu 

obsažená ve zvláštní části it. tr. zák. existuje v mnoha variacích dle toho, jaký charakter 

má jednání konkurenta. Vždy vzniká jedna pluralitní skutková podstata.227 

                                                           
224 SOLNAŘ, 2009, op. cit. 

225 COVELLI, op. cit. 

226 Tamtéž. 

227 STOPPANI, Susanna. Il concorso di persone nel reato. Il Diritto Penale [online]. [cit. 2018-05-30]. 

Dostupné z: http://www.diritto-penale.it/concoro-persone-reato.htm.  
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Odlišný, ne však většinově uznávaný pohled na věc představuje tzv. teorie 

diferenciovaných polysubjektových skutkových podstat. Dle této teorie dochází 

ke vzniku nové skutkové podstaty spojením obecné skutkové podstaty v čl. 110 it. tr. zák. 

a jednotlivých skutkových podstat upravených ve zvláštní části it. tr. zák. Zásadní rozdíl 

mezi teoriemi však představuje způsob vzniku „účastnické skutkové podstaty“. Dle 

polysubjektové teorie nevzniká jedna pluralitní skutková podstata, nýbrž tolik nových 

účastnických skutkových podstat, kolik subjektů se účastnilo daného trestného činu.228 

Nyní se zaměřím na bližší rozbor relevantních ustanovení. 

5.1.3. Rozbor relevantních ustanovení 

Právní úpravu účastenství nalezneme v knize první, titulu IV., kapitole III., čl. 

110-119 it. tr. zák. Základní kámen úpravy je zakotven v čl. 110 it. tr. zák., který popisuje 

obecnou skutkovou podstatu účastenství, dle italské teorie nazývané il concorso di 

persona nel reato (konkurence/přispění osob na trestném činu, dle V. Solnaře souběh 

osob na trestném činu). Ustanovení následující po čl. 110 it. tr. zák. zpřesňují jeho aplikaci 

a působí jako materiální korektivy. 

„Čl. 110 

Pokud se více než jedna osoba účastní téhož trestného činu, každá z nich podléhá 

trestu za něj stanovenému, s výhradou ustanovení následujících článků.“229 

Ustanovení čl. 110 it. tr. zák., jak již bylo zmíněno, představuje clausola generale 

(obecnou skutkovou podstatu účastenství). Současně však z daného ustanovení ve své 

podstatě nevyplývá žádný normativní ukazatel, jenž by identifikoval osoby, které se 

účastní na stejném trestním činu, nýbrž jen stanoví, že konkurencí je jakékoliv přičinění 

na trestném činu jiného. Z toho důvodu je nutné též pečlivě zkoumat i přípravná jednání, 

                                                           
228 STOPPANI, op. cit. 

229 Originální italské znění:  

„Art. 110 

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo 

stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.“ 
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aby bylo zřetelné, zda je zde dána kauzalita mezi jednání a následkem a tedy zda se jedná 

o konkurenci osob na trestném činu anebo monosubjektivní pachatelství.230 

Kritikou přílišné obecnosti se zabýval již S. Camanioni, který viděl zásadní 

problém ve významu termínu il concorso „konkurence“ (v české trestněprávní teorii 

bychom užili pojem účast), o kterém prohlásil, že je „sám o sobě velmi obecný a 

představuje širokou škálu významů, které mohou zahrnovat i pouhé vnitřní přilnutí jako 

projev sebeuspokojení a tedy účasti na trestném činu druhého.“231 Dále též zdůrazňoval 

význam kauzality. 

Nicméně, abychom mohli hovořit o konkurenčním jednání osob na stejném 

trestném činu dle čl. 110 it. tr. zák., musí být naplněny 4 základní znaky definované 

doktrínou.232 

a) pluralita osob 

b) realizace typizované skutečnosti233 

c) přispění účastníka na činu234 

d) subjektivní prvek235 

a) Pluralita osob 

První podmínka je splněna, pokud je čin realizován prostřednictvím spolupráce 

alespoň 2 osob. A to i pokud tyto osoby nejsou trestně odpovědné anebo trestně stíhatelné. 

Horní hranice počtu osob není výslovně stanovena. 

Splnění plurality osob, jak již bylo zmíněno, není závislé na skutečnosti, zda jsou 

konkurenti trestně odpovědní, stíhatelní anebo příčetní, jelikož účastnictví v Itálii není 

založeno na akcesorickém vztahu v kvalitativní rovině.  Proto lze konstatovat, že defacto 

                                                           
230 CAMAIONI, op. cit., s. 10. 

231 CAMAIONI, op. cit., s. 10. 

232 STOPPANI, op. cit. 

233 Cassazione penale, sez. I, 09 febbraio 1987 Graziani Giust. pen. 1988, II,216 (s.m.).  

234 Cassazione penale, sez. IV, 09 settembre 1985 Macrì Cass. pen. 1986, 1945 (s.m.). 

235 Cassazione penale, sez. IV, 09 settembre 1985 Macrì Cass. pen. 1986, 1945 (s.m.). 
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veškeré způsoby konkurenčního jednání – přičinění, jsou postihovány v rámci čl. 110 it. 

tr. zák. o obecném postihu přispění k činu jiného. Řadíme sem také jednání, které spočívá 

ve fyzickém nátlaku (čl. 46 it. tr. zák.), psychickém nátlaku (čl. 57 it. tr. zák.), dále i 

trestné činy spáchané v důsledku omylu zapříčiněného oklamáním jiného (viz čl. 48 it. tr. 

zák.).236 

Doktrinálním sporem však zůstává, zda jednání pachatele, který užil jinou lidskou 

bytost jako longa manum ke spáchání trestného činu a současně tuto bytost pro tento 

záměr uvedl do stavu úplné nepříčetnosti (čl. 86 it. tr. zák.) by mělo být považováno za 

konkurenci osob na trestném činu dle čl. 110 a násl. it. tr. zák. anebo zda se jedná o 

zprostředkovanou vinu dle čl. 42-43 it. tr. zák. (obdoba dualistického nepřímého 

pachatelství). Italská doktrína se zde názorově rozchází, část doktríny vzhledem ke 

koncepci monistického systému, kterému je institut nepřímého pachatelství zcela cizí 

tvrdí, že takové jednání by mělo být považováno za concorso di persone nel reato a 

upřednostňují subsumpci takového jednání pod čl. 110 it. tr. zák. Jiní však trvají na 

ponechání pojetí tzv. zprostředkovaném pachatelství, které přímo vylučuje trestní 

postih zneužité osoby a zakládá se na aplikaci čl. 42-43 it. tr. zák.237 

Nicméně je nesporné, že předmětný sporný článek se týká pouze případů, kdy je 

stav nepříčetnosti vyvozený v jiných osobách v plné míře, jinak by bylo jednání 

kvalifikováno jako concorso di persone nel reato, bez stínu pochybností.238 

Dále je nutné odlišovat od konkurenčního jednání zločinné spolčení, které se též 

vyznačuje pluralitou pachatelů, avšak je specifické dalšími znaky. Trestné činy spáchané 

ve zločinném spolčení nejsou považovány za trestnou konkurenci, nýbrž jsou 

postihovány v rámci ustanovení lex specialis upravených zvláštní částí it. tr. zák. 

Zločinné spolčení lze charakterizovat jako uskupení více pachatelů, jehož znaky jsou 

                                                           
236 Pena per coloro che concorrono nel reato. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-1]. Dostupné 

z:https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art110.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_prec_top. 

237 Pena per coloro che concorrono nel reato. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-1]. Dostupné 

z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art110.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_prec_top.  

238 Tamtéž.  
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spiknutí více osob, stabilní pouto, soudržnost a plán trestných činností. Definici 

zločinecké organizace se blíže věnuje judikatura. Příkladem uvádím judikát Cassazione 

penale 03 ottobre 1995 n. 107.239 

„Zločinné spolčení je strukturovaná organizace sestávající z nejméně tří lidí, 

která předpokládá existenci aparátu adekvátního pro realizaci plánu trestné činnosti.“240 

Konkurence osob je na rozdíl od zločinného spolčení charakteristická občasnou 

povahou vazeb mezi subjekty a slouží k uskutečnění jednoho nebo více konkrétních 

trestných činů, jejichž naplnění nebo ukončení neprobíhá kontinuálně, nýbrž sporadicky, 

nahodile anebo s přestávkami.241 

Obdobné platí i pro případy trestných činů, v jejichž skutkové podstatě je jedním 

ze základních znaků pluralita osob. Tyto případy též nebudou kvalifikovány dle čl. 110 a 

násl. it. tr. zák., nýbrž se jedná o samostatné trestné činy uvedené ve zvláštní části it. tr. 

zák. Kupříkladu uvádím zvláštní skutkové podstaty, jejichž znaky jsou alla rissa 

(rvačka), alla associazione a delinquere (spolčení) nebo si pensi alla corruzione 

(korupce).242 

b) Realizace typizované skutečnosti 

Další podmínkou trestní odpovědnosti je realizace typizované skutečnosti. Daná 

podmínka stanovuje, že všichni konkurenti musí přispět minimálně k realizaci určitého 

trestného činu. Vzhledem k zásadě rovnosti odpovědnosti za následek je pro právní 

kvalifikaci podstatný pouze tzv. jedinečný výsledek, a proto není důležité, zda byl trestný 

čin spáchán společným jednáním konkurentů anebo byl složen z vícero fragmentů. Každý 

z účastníků odpovídá za následek trestné činnosti jako celku, a to i v případě, že trestná 

                                                           
239 Concorso di persone nel reato (ordinamento penale italiano). In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concorso_di_persone_nel_reato_(ordinamento_penale_italiano). 

240 Cassazione penale 3 ottobre 1995 n. 107, srov. též Concorso di persone nel reato (ordinamento penale 

italiano). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit.2018-06-02]. Dostupné z: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concorso_di_persone_nel_reato_(ordinamento_penale_italiano).  

241 Concorso di persone nel reato (ordinamento penale italiano). In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concorso_di_persone_nel_reato_(ordinamento_penale_italiano). 

242 COVELLI, op. cit. 
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činnost dosáhla pouze stadia pokusu. Zákon výslovně nevyžaduje pro trestnost dokonání 

trestného činu. 243 

c) Přispění účastníka na činu 

Dále je pro trestní odpovědnost podstatný prvek přispění. Pro naplnění podmínky 

není rozhodné, v jaké fázi a míře byl poskytnut příspěvek anebo jak významnou roli hraje. 

Podstatné však je, zda se jedná o přímý příspěvek k společné realizaci trestné činnosti. 

Není-li příspěvek přímého charakteru, nelze hovořit o concorso di persone nel reato, 

nicméně je možné uvažovat o naplnění znaku skutkové podstaty jediným pachatelem. 

Příspěvek musí alespoň splňovat požadavek teoreticky kauzálně relevantní příčinnosti. 

Význam přispění je posuzován ex ante, tj. zpětně. Příspěvek může být buďto materiální 

anebo morální.244 

Materiální přispění spočívá v účasti na přípravě anebo konání činu 

samotného.245 

Morální přispění je definováno jako účast na činu v koncepční fázi.246 

V této souvislosti je třeba upřesnit, že nejnovější doktrína považuje za materiální 

přispění i atypické chování, je-li nezbytnou podmínkou pro uskutečnění činu. Za morální 

přispění rovněž považujeme jednání, které čin sice zjednodušilo, avšak nebylo nezbytné 

pro spáchání trestného činu, nýbrž spíše představovalo morální příspěvek.247 Na druhou 

stranu, morální příspěvek je trestný jen tehdy, pokud úspěšně ovlivnil vůli konkurenta a 

nekončí jen pouhým souhlasem nebo přistoupením k dohodě, tj. účast na činu, ke kterému 

byl poskytnut morální příspěvek, je trestná, pouze dospěl-li trestný čin alespoň do stadia 

pokusu.248 

                                                           
243 Pena per coloro che concorrono nel reato. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-1]. Dostupné 

z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art110.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_prec_top. 
244 COVELLI, op. cit. 

245 Tamtéž. 

246 Tamtéž. 

247 K morálnímu přispění blíže Cassazione penale n. 15860/2015. 
248 COVELLI, op. cit., srov. Cassazione penale n. 24895/2007. 
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d) Subjektivní prvek 

Další podmínkou je též požadavek na přítomnost tzv. subjektivního prvku neboli 

vůle spolupracovat na trestném činu s jinými. To znamená, že účastník může být trestně 

odpovědný za materiální nebo morální účast na trestné činnosti jen tehdy, pokud tak činí 

dle svého svědomí a vůle za současného vědomí o spolupůsobení na realizaci trestného 

činu. Tedy kromě úmyslu k činu je nutný i úmysl spáchat čin s jinými.249 Vhodné je též 

podotknout, že nejnovější doktrína zastává názor, že je nezbytné považovat za naplnění 

subjektivního prvku i náhlé dohody, které se mohou objevit až ve stadiu samotné 

realizace trestného činu. Předchozí udělení souhlasu ostatních konkurentů k takové 

dohodě není nezbytné.250 

„Čl. 111 

Kdo ovlivnil vůli spáchat trestný čin osoby, která není trestně odpovědná (86, 88, 

96/1, 97, 98) nebo ji není možné potrestat z důvodu podmínek nebo osobních kvalit (46, 

48), je odpovědný za trestný čin spáchaný touto osobou a současně mu bude uložen vyšší 

trest. V případě zločinů, u kterých se předpokládá zatčení in flagranti, je trestní sankce 

zvýšena z třetiny na polovinu. 

Pokud osoba, která ovlivnila vůli jiného spáchat trestný čin vykonávala nad touto 

osobou rodičovskou odpovědnost, trest bude zvýšen o jednu polovinu, pokud se zároveň 

jednalo o zločin, při kterém se předpokládá zatčení in flagranti, bude trest zvýšen o jednu 

až dvě třetiny.“ 

Z výše citovaného čl. 111 it. tr. zák. výslovně vyplývá, že o konkurenci pachatelů 

se jedná i v případě, když jeden z konkurentů je osobou non imputabile (není trestně 

odpovědný pro vyloučení trestní odpovědnosti stanovené v čl. 86, 88, 96/1, 97, 98 it. tr. 

zák.) nebo non punibile (nelze jej postihnout trestem pro podmínky, za kterých byl čin 

spáchán anebo subjektivní vlastnosti viz. čl. 46 a 48 it. tr. zák.). V důsledku zmíněného 

je uplatněna aplikace hypotézy o konkurenci a nikoli o monosubjektivním trestném činu. 

                                                           
249 Pena per coloro che concorrono nel reato. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-1]. Dostupné 

z:https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art110.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_prec_top. 

250 Tamtéž. 
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Dále z článku vyplývá, že na konkurenta, který je pouze ovlivňující osobou, a tedy 

sám významně nepřispívá k činu ovlivněného, je nahlíženo jako by sám materiálně 

naplnil znaky trestného činu. Současně článek zakotvuje specifické přitěžující okolnosti 

a na ně navázané zpřísnění sankce pro případy, kdy determinující osoba ovlivnila vůli 

k účasti anebo spáchání trestného činu osobu, jež není trestně odpovědná nebo ji leze 

uložit trest. 

Obecně se sankce navyšuje o jednu třetinu. V kvalifikovaných případech je trest 

obvykle zvýšen o jednu až dvě třetiny, v nejvíce společensky škodlivých případech až o 

jednu polovinu trestu stanoveného zvláštní částí it. tr. zák.251 

„Čl. 112 

Sankce, která má být uložena za spáchaný trestný čin, bude zvýšena: 

1) je-li počet osob podílejících se na trestném činu pět nebo více, nestanoví-li 

zákon jinak (339, 385/2, 416/5, 625/1 n.5, 628/3, 629/2 ,633/2); 

 2) též pro ty, kteří i mimo případy předpokládané následujícími dvěma odstavci 

podporovali nebo organizovali spolupráci na trestném činu anebo řídili činnost osob, 

které se podílejí na stejném trestném činu; 

3) trest bude zvýšen také tomu, kdo při výkonu své autority, vedení nebo dohledu 

ovlivnil vůli spáchat trestný čin osob, které mu podléhali; 

4) pro toho, kdo v případech upravených čl. 111 ovlivnil vůli spáchat trestný čin 

osoby mladší 18 let, osoby ve stavu stiženém nemocí nebo psychickým nedostatkem nebo 

takovou osobu využil anebo se s takovou osobou účastnil na spáchání zločinu pro který 

se předpokládá zatčení in flagranti. 

Trest se zvyšuje až o polovinu pro toho, kdo využil osobu, která není trestně 

odpovědná nebo není trestně stíhatelná kvůli osobnímu stavu nebo vlastnostem nebo se 

se stejnou osobou účastnil na zločinu, pro který se předpokládá zatčení in flagranti. 

Pokud ten, kdo pohnul jiného k spáchání trestného činu nebo využil jiného nebo 

se účastnil s takovou osobou spáchání zločinu a byl rodičem, který vykonával 

                                                           
251 K celému článku 111 it. tr. zák. COVELLI, op. cit. 
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rodičovskou odpovědnost v případech uvedený v odst. 4.  alinea 1 se trest zvýší až o 

polovinu a pro případy dle alinea 2 se trest zvýší až o dvě třetiny. 

Zvýšení trestu stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku platí také v případě, 

kdy některý z účastníků není trestně odpovědný nebo mu nelze uložit trest.“252 

Ustanovení čl. 112 it. tr. zák. zakotvuje právní rámec pro individualizaci trestu 

s ohledem na míru společenské škodlivosti. Základní materií čl. 112 it. tr. zák. je tedy 

úprava specifických výjimek z ekvivalence konkurentů v oblasti trestání concorso di 

persone nel reato. 

V rámci jednotlivých odstavců definuje obligatorně aplikované přitěžující 

okolnosti a stanovuje míru zvýšení trestu pro jednotlivé případy. Přitěžující okolnosti 

uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku platí také v případě, že některý z účastníků 

není trestně odpovědný nebo mu nelze uložit trest. Tímto je potvrzeno, jak již jednou bylo 

uvedeno v rozboru čl. 111 it. tr. zák., že za konkurenta „účastníka“ je považována i osoba, 

která je non imputabile nebo nono punibile.253 

„Čl. 113 

Při nedbalostních zločinech, kdy událost byla způsobena spoluprací několika 

osob, podléhá každá z nich trestu stanovenému pro samotný zločin. 

Sankce je zvýšena pouze pro ty osoby, které ovlivnili vůli jiného k spáchání nebo 

účasti (přispění) na zločinu, naplňují-li podmínky pro zvýšení sankce dle čl. 111 a čl. 113 

odstavci 3 a 4.“ 

Článek 113 it. tr. zák. zakotvuje základní pravidlo pro stanovení trestní sankce za 

účast na nedbalostním zločinu. Italský trestní zákoník připouští možnost účasti na 

nedbalostním zločinu a stanovuje, že každý zúčastněný odpovídá samostatně za spáchaný 

                                                           
252 Italský trestní zákoník užívá tří termínů označující protiprávní jednání upravená it. tr. zák. Zákon užívá 

obecný termín trestný čin, který dále dělí na zločiny a přestupky dle druhu sankce, která má byt za trestný 

čin uložena (čl. 39 it. tr. zák.). 

253 COVELLI, op. cit., srov. též Circostanze aggravanti. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-02]. 

Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art112.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_succ_top. 
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čin. Názorným příkladem může být situace, kdy matka umístila do vozu dítě, ač si byla 

vědoma, že je řidič ve značně podnapilém stavu a dítě v důsledku autonehody zapříčiněné 

opilým řidičem zemřelo. Jednání matky bude postiženo jako il concorso di persone nel 

delitti colposo („účast“ na nedbalostním činu).254 

Dále zpřesňuje subjektivní podmínky aplikace ustanovení zpřísňující trestní 

sazbu dle čl. 111 a 113 it. tr. zák. následovně. Zpřísnění je aplikováno pouze na ty 

konkurenty, kteří svým jednáním naplnili zákonem stanovené podmínky. Ostatní 

konkurenti budou potrestáni sankcí v rozsahu stanoveném zvláštní částí it. tr. zák. pro 

daný trestný čin.255 

„Čl. 114 

Má-li soudce za to, že činnost vykonaná některými osobami, které se podílely na 

činu dle článků 110 a 113, měla nejmenší význam při přípravě nebo provádění trestného 

činu, může uložit trest mírnější. 

Toto ustanovení se nevztahuje na případy uvedené v článku 112. 

Trest může být snížen také pro osoby, které byly ovlivněny jinou osobou k spáchání 

trestného činu nebo spolupráci na trestném činu, jestliže byly naplněny podmínky v čl. 

112 odst. 3 a čl. 112 odst. 4 alinea 1 a 3.“ 

Ustanovení článku 114 představuje změkčení tvrdosti úpravy založené na zásadě 

rovnosti konkurentů. Zmírnění trestu má představovat materiální korektiv, který 

modifikuje zásadu rovnosti.  Dané ustanovení přispívá k individualizaci trestu a 

zabraňuje přepětí trestní represe. 

Na druhou stranu, zmírnění je aplikováno na základě diskreční pravomoci soudce, 

tj. zmírňující ustanovení není užito obligatorně, nýbrž fakultativně.256 

                                                           
254 Cassazione penale sez. IV  13 novembre 2014 n. 49735. 

255 Cooperazione nel delitto colposo. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-03]. Dostupné z: 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-iii/art113.html, nebo též Art. 113 codice 

penale: Cooperazione nel delitto colposo. LA LEGGE PER TUTTI [online]. Cosenza, febbraio 2015 [cit. 

2018-06-08]. Dostupné z: https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-113-codice-penale-

cooperazione-nel-delitto-colposo.  

256 Art. 114 codice penale: Circostanze attenuanti. LA LEGGE PER TUTTI [online]. Cosenza, febbraio 

2015 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-114-codice-penale-

circostanze-attenuanti.  
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Zmírňující ustanovení může být aplikováno v následujících případech: 

a) uzná-li soudce, že přispění konkurenta je nepatrně významné pro čin 

b) byla-li vůle konkurenta spáchat trestný čin determinována osobou, která 

nad ním vykonávala autoritu, dohled nebo vedení 

c) jedná-li se o ovlivněnou osobu, která je mladší 18 let či osobu stiženou 

nemocí či psychickým nedostatkem 

d) byla-li ovlivněna osobou, která nad ní vykonávala rodičovský dohled257 

Zmírnění sankce je výslovně vyloučené pro osoby, které se dopustili konkurence 

za podmínek stanovených čl. 112 it. tr. zák.258 

Přispění konkurenta na trestném činu je považováno za nepatrně významné, 

jestliže může být snadno nahrazeno jednáním jiné osoby anebo dosahuje tzv.  minimální 

(nebo nulové) kauzální efektivnosti.259 

K tzv. minimální kauzální efektivnosti se vyjádřil italský Nejvyšší soud, který 

opakovaně zdůraznil, že polehčující okolnost dle čl. 114 alinea 1 it. tr. zák. je přípustné 

aplikovat pouze pod podmínkou, že je možné prostřednictvím zkoumání způsobu 

spáchání skutečnosti (přispění) prokázat, že role, kterou sehrál konkurent, byla naprosto 

okrajového charakteru a jeho přičinění bylo z pohledu trestního práva minimálně 

závažné, a proto jeho účast na činu lze považovat za zanedbatelnou (cass. 9-1-/2013, n. 

835). Zmíněné zmírnění nelze aplikovat na případy, kdy se jedná o účast ve formě 

opomenutí zákonné povinnosti.260 

                                                           
257 K ovlivnění osobou, která vykonává rodičovskou pravomoc blíže rozhodnutí Cassazione penale sez. I 

22 ottobre 2014 n. 3332.  

258 Podrobněji k aplikaci polehčujících okolností v případě že některý z účastníků byl ovlivněn k spáchání 

nebo účasti na trestném činu za okolností stanovených čl. 112 it. tr. zák. například rozhodnutí Cassazione 

penale sez. I 22 ottobre 2014 n. 3332.  

259 Concorso di persone nel reato (ordinamento penale italiano). In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concorso_di_persone_nel_reato_(ordinamento_penale_italiano).  

260 Cassazione penale sez. II 9 gennaio 2013 n. 835, srov. též Massime penali della Cassazione di gennaio 

2013. Il Mondo Giudiziario [online]. [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: 

http://www.mgiudiziario.it/mgiudiziario/massime-penali-della-cassazione-di-gennaio-2013/.  
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Ustanovení čl. 114 alinea 1 it. tr. zák. je poměrně často diskutovanou úpravou, 

ačkoliv její uplatnění je poměrně sporadické. Článek nebývá aplikován ani v případech 

značně hypotetické účasti na činu, u které je kladena otázka, zda by takové jednání mělo 

být považováno za trestné. Jedná se například o případ, kdy byl subjekt pouze přítomen 

na místě spáchání trestného činu. Nicméně, judikatura v takovém jednání shledává 

posílení jiného v úmyslu spáchat trestný čin, a proto jej kvalifikuje jako concorso di 

persona nel reato.261 

„Čl. 115 

Nestanoví-li zákon něco jiného (270, 271, 304, 305, 306), dohodnou-li se 2 nebo 

více osob na spáchání trestného činu, který však není vykonán, nikdo z nich nebude 

potrestán za pouhé uskutečnění dohody.  

Nicméně, v případě dohody o spáchání zločinu soudce může aplikovat 

bezpečnostní opatření (229). 

Stejná úprava se užije na případy podněcování ke spáchání trestného činu (266, 

302, 322, 327, 414, 415), byl-li podnět přijat, ale trestný čin nebyl spáchán.  

Není-li podnět přijat a jednalo se o podněcování ke zločinu, může být pachatel, 

který podněcoval jiného, stižen bezpečnostním opatřením (229).“ 

Článek 115 it. tr. zák. upravuje trestnost dohody o spáchání trestného činu 

dvěma a více osobami. Ustanovení zakotvilo základní premisu, že nikdo nemůže být 

potrestán za samotné učinění dohody o spáchání trestného činu. 

Jednání pachatelů, kteří čin nevykonali, ač se na jeho spáchání dohodli, je obecně 

považováno za beztrestné. Beztrestnost nevykonaných dohod je odvozena od nenaplnění 

kvantitativní roviny akcesority, tj. trestná činnost nedospěla alespoň do stadia pokusu. 

Výjimkou z výše uvedeného jsou explicitně stanovené případy ve zvláštní části zákona, 

                                                           
261 Art. 114 codice penale: Circostanze attenuanti. LA LEGGE PER TUTTI [online]. Cosenza, febbraio 

2015 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-114-codice-penale-

circostanze-attenuanti, nebo též Circostanze attenuanti. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-01]. 

Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art114.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_succ_top.  
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která v taxativně vyjmenovaných skutkových podstatách vylučuje užití premisy o 

beztrestnosti např. čl. 270, 304, 322 a 327 it. tr. zák.262 

Na druhou stranu, ne každé jednání spočívající v dohodě o spáchání zločinu, je za 

všech okolností bez sankce. Zákon rovněž stanovil v čl. 115 alinea 2 it. tr. zák. diskreční 

pravomoc soudce uložit tzv. bezpečnostní opatření byla-li dohoda učiněna o spáchání 

zločinu (čl. 229 it. tr. zák.). Podstatou tzv. bezpečnostního opatření je nařízení probačního 

dohledu za podmínek stanovených zákonem.263 

Stejné platí i pro případy trestných činů, jejichž zákonným znakem je jednání 

spočívající v podněcování jiné osoby k účasti nebo spáchání trestného činu. Vykonal-li 

pachatel jednání nesoucí znaky podněcování a jeho podnět byl adresátem úspěšně přijat, 

avšak trestný čin nakonec nebyl vykonán, je jednání podněcovatele považováno za 

non poenalis. Směřovalo-li podněcování ke zločinu, soudce může též užít diskreční 

pravomoc a uložit podněcovateli bezpečnostní opatření dle 229 it. tr. zák. 

Obdobné platí pro případy, kdy sice podněcování bylo pachatelem vykonáno, ale 

podnět nebyl přijat. V takovém případě může soudce též uložit bezpečnostní opatření 

dle čl. 229 it. tr. zák., avšak pouze jednalo-li se o podnět ke zločinu. 

„Čl. 116 

Pokud se spáchaný trestný čin liší od jednání, které zamýšlel některý z ostatních 

účastníků, budou všichni zúčastnění odpovědni za tentýž spáchaný čin, pokud je následek 

činu zapříčiněn jednáním nebo opomenutím excedenta. 

Pokud je spáchaný trestný čin závažnější než ten, který měli v úmyslu vykonat 

ostatní, bude s ohledem na ty, kteří zamýšleli čin méně závažný, trest zmírněn.“ 

Italský monistický sytém není založen na zásadě akcesority, a tudíž ustanovení, 

jenž by řešilo problematiku trestní odpovědnosti účastníků v případě excesivního jednání 

některého z nich není nezbytné. Nicméně, italská právní úprava se snaží vyrovnat 

                                                           
262 Accordo per commettere un reato. Istigazione. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-05-30]. 

Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art115.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_succ_top.  

263 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-05-30]. 

Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-i/sezione-ii/art229.html. 
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s případy aberratio deliti (odchýlení přispívajících osob – konkurentů), a to zejména 

proto, aby bylo předcházeno přepětí trestní represe. 

Ustanovení článku 116 it. tr. zák. zakotvuje speciální úpravu pro případy 

excesivního jednání některého z konkurentů. 

První alinea upravuje zásadu rovnosti a „subjektivní“ odpovědnosti. Každý 

z účastníků odpovídá za reálný následek, bez ohledu na to, zda si byl vědom nebo 

souhlasil s odchýlením od původní dohody.264 

Druhá alinea zakotvuje polehčující okolnost, která je obligatorně aplikována ve 

prospěch účastníka, který měl v úmyslu spáchat čin méně závažnější než ten, který byl 

konkrétně realizován.265 

K hypotéze o odchýlení pachatele od zamýšleného následku ve fázi realizace 

trestného činu se vyjádřil i italský Ústavní soud. Zabýval se zejména aspektem úpravy, 

která může být vnímána jako posun od subjektivní k objektivní odpovědnosti (v české 

terminologii bychom užili spíše srovnání individuální a kolektivní odpovědnosti). Italský 

Ústavní soud judikoval, že pro založení trestní odpovědnosti konkurenta je rozhodné, zda 

bylo naplněno tzv. abstraktní či konkrétní kritérium.266 

Konkrétní kritérium definoval jako vědomí konkurenta o možné změně plánů, 

přičemž uvedl, že pro naplnění konkrétního kritéria postačí konkurentovo srozumění 

s možným odchýlením anebo uvědomění pouhé možnosti alternativního jednání. Bylo-li 

dané kritérium naplněno, bude konkurent odpovědný za těžší následek způsobený 

excedentem. Pokud však vědomí konkurenta ani v abstraktních představách nezahrnovalo 

následek vzniklý excesem, není naplněno ani abstraktní kritérium a konkurent bude 

odpovědný pouze za následek zamýšleného činu.267 

 

                                                           
264 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-

06-01]. Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-iii/art116.html.  

265 Tamtéž.  

266 Corte Costituzionale 13 maggio 1965 n. 42.  

267 Corte Costituzionale 13 maggio 1965, n. 42, srov. též Il concorso anomalo di cui all'art. 116 cp. Il 

Diritto Penale [online]. [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: http://diritto-penale.it/concorso-anomalo.htm. 
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„Čl. 117 

Pokud pro jakékoliv podmínky, osobní vlastnosti pachatele nebo vztah mezi 

pachatelem a poškozeným dojde k změně trestního činu (jiné právní kvalifikaci 

protiprávního jednání) pro některé účastníky, ostatní jsou též odpovědni za tento čin. 

Nicméně, jedná-li se o čin závažnější, může soudce ve srovnání s těmi, u nichž 

neexistují výše uvedené podmínky, snížit trest“. 

Článek 117 it. tr. zák. představuje hypotézu podobně se dotýkající trestní 

odpovědnosti konkurenta jako v předchozímu článku, který upravuje odlišnou právní 

kvalifikaci trestného činu v závislosti na realizaci činu odlišného od plánované 

skutečnosti. Úprava čl. 117 it. tr. zák., rovněž jako předcházející článek 116 it. tr. zák., 

představuje zásah do rovnosti mezi konkurenty. V daném případě se však jedná o změnu 

zapříčiněnou zvláštním subjektivním postavením některého z konkurentů, tj. některý z 

pachatelů je tzv. speciálním subjektem.268 

Dle čl. 117 it. tr. zák. je každý z konkurentů odpovědný za tentýž trestný čin 

navzdory skutečnosti, že došlo ke změně právní kvalifikace v důsledku zvláštní 

subjektivní vlastnosti pouze některého z konkurentů, tj. všem konkurentům je přičítán 

následek protiprávního jednání speciálního subjektu, ačkoliv nejsou všichni nositeli této 

zvláštní subjektivní vlastnosti.269 Nicméně se jedná o poněkud dosti diskutované 

ustanovení, jelikož zde dochází k prolomení zásady o zavinění.270 

Dále je žádoucí zdůraznit, že na rozdíl od úpravy obsažené v čl. 116 alinea 2 it. tr. 

zák. je polehčující okolnost čl. 117 alinea 2 it. tr. zák. aplikována na základě diskreční 

pravomoci, tj. její užití je závislé na uvážení soudce s ohledem na okolnosti daného 

případu.  Judikatura dále omezila aplikaci zmírnění sankce pouze na ty konkurenty, kteří 

si nebyli vědomi zvláštní subjektivní kvalifikace ostatních konkurentů.271 

                                                           
268 COVELLI, op. cit. 

269 Tamtéž. 

270 Obdobný doktrinální spor je rovněž veden v České republice. 

271 COVELLI, op. cit., srov. též Mutamento del titolo del reato per taluno dei 

concorrenti. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art117.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_succ_top. 
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„Čl. 118 

Okolnosti, které zpřísňují nebo zmírňují trest z důvodů zohlednění motivu 

k spáchání trestného činu, intenzitě úmyslu, míře viny a osobních okolností pachatele 

musí být hodnoceny pouze ve vztahu k osobě, jíž se týkají. 

 

Čl. 119 

Subjektivní okolnosti, které vylučují uložení trestu pro některé z osob, které se 

účastní na činu (čl. 46, 48, 88, 96, 97, 98, 649) ovlivňují pouze osobu, na kterou se 

vztahují. 

Objektivní okolnosti, které vylučují uložení trestu (50-54), mají účinek pro 

všechny osoby, které se podílejí na trestném činu.“ 

Poslední ustanovení úpravy il concorso di persona nel reato nalezneme v článku 

118 a 119 it. tr. zák. Ustanovení zakotvují korektiv pro aplikaci subjektivních a 

objektivních skutečností. Subjektivní okolnosti polehčujícího a přitěžujícího charakteru 

jsou zohledňovány pouze u konkurenta, jehož se týkají. Objektivní okolnosti jsou 

aplikovány, ať již s pozitivním nebo negativním následkem na všechny konkurenty. 

Otázku, které okolnosti jsou italským trestním právem považovány za subjektivní 

a které za objektivní, zodpovídá čl. 70 italského trestního řádu Codice di procedura 

penale, introdotto con il Decreto del presidente della Republica 22 settembre 1988 n. 447 

(dále jen „it. tr. ř.“), jenž definuje pro účely trestního práva subjektivní a objektivní 

okolnosti následovně: 

„Čl. 70 

Pro účely trestního práva: 

1) objektivní okolnosti jsou ty, které se vztahují k přírodě, druhu, prostředkům, 

předmětu (objektu), času, místu a jakémukoliv jinému způsobu činnosti, závažnosti škody 

nebo nebezpečí nebo podmínky anebo osobní vlastnosti poškozeného; 

2) subjektivní okolnosti jsou ty, které se vztahují k intenzitě úmyslu nebo stupni 

nedbalosti nebo podmínkám a osobním vlastnostem vinného nebo vztahu mezi pachatelem 

a poškozeným nebo ty, které souvisí s osobou vinného. 
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Okolnosti pevně spjaté s osobou vinného ( 69/4) se týkají trestní odpovědnosti a 

recidivy.“ 

Ustanovení čl. 118 it. tr. zák. představuje jedno ze základních pravidel pro 

individualizaci trestu. Výslovně zakotvuje právní rámec pro aplikaci subjektivních 

okolností zpřísňujícího a zmírňujícího charakteru a jejich výlučnou aplikovatelnost pouze 

na osoby, kterých se přímo dotýká.272 

Ustanovení čl. 119 it tr. zák. taxativně vymezuje subjektivní a objektivní 

okolnosti, v jejichž důsledku je vyloučeno uložení trestu.273 

Mezi subjektivní okolnosti je řazen za splnění zákonných podmínek fyzický 

nátlak (čl. 46 it. tr. zák.), trestný čin spáchaný omylem v důsledku podvodu (čl. 48 it. tr. 

zák.), stav celkové nepříčetnosti (čl. 88 it. tr. zák.), hluchoněmost (čl. 96 it. tr. zák.), 

nedostatek věku (čl. 97 it. tr. zák.)274, mladiství věk 14-18 let (čl. 98 it. tr. zák.) a 

poškození majetku osoby blízké (čl. 649 it. tr. zák.). 

Objektivními okolnostmi jsou za splnění zákonných podmínek tzv. okolnosti 

vylučující protiprávnost, jako je svolení poškozeného (čl. 50 it. tr. zák.), výkon práva, 

zákonné povinnosti či úředního rozhodnutí (čl. 51 it. tr. zák.), nutná obranu práva 

vlastních i cizích (čl. 52 it. tr. zák.), užití zbraně či jiných donucovacích prostředků 

veřejným činitelem při výkonu služby (čl. 53 it. tr. zák.) a nutná záchrana života vlastního 

nebo jiné osoby (čl. 54 it. tr. zák.). 

                                                           
272 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-

05]. Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art118.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_succ_top. 

273 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. BROCARDI.it [online]. Padova [cit. 2018-06-

05]. Dostupné z: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-

iii/art119.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art

_succ_top. 

274 Italské trestní právo považuje za trestně odpovědnou osobu, která dosáhla 14 let věku. Jedná-li se 

současně o osobu ve věku mezi 14 a 18 lety je k této skutečnosti přihlíženo při posuzování její trestné 

činnosti. 
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5.2. Srovnání s českou právní úpravou 

České trestní právo stojí na značně odlišné koncepci, než je tomu u italského 

trestního práva. Na druhou stranu zde můžeme shledávat určité aspekty podobnosti, 

jelikož italský monistický systém čerpal inspiraci v historicky starším dualistickém 

systému, který je aplikován na našem území dodnes. 

Z pohledu samotné právní úpravy účastenství lze shledat určitou podobnost nejen 

v oblasti základních zásad, ale i v materiálním korektivu úpravy. Italská právní úprava 

stejně jako česká považuje za trestné účastenství, které naplnilo kvantitativní rovinu 

zásady akcesority, tj.  trestná činnost dospěla alespoň do stadia pokusu. Italské trestní 

právo považuje za trestný každý pokus, avšak česká úprava je založena na omezené 

trestnosti pokusu účastenství. Jak italská tak česká právní úprava je založena na zásadě 

kauzality, avšak v každé národní úpravě je vykládána rozdílně. 

Určité podobnosti se vyskytují i v rámci jednotlivých ustanovení postihujících 

trestnou součinnost, avšak zde se jedná spíše o podobnost v rovině materiálních korektivů 

založených na obecně uznávaných pravidlech, jako je ochrana nepříčetné osoby před 

zneužitím k trestnému činu jinou osobou jako longa manum nebo beztrestnost jednání za 

okolností nutné obrany. 

Jedním z mála stejných prvků úpravy jsou podmínky přičitatelnosti trestného činu 

spáchaného speciálním subjektem i účastníkům, kteří nejsou danou vlastností nadáni. 

Bohužel, vzhledem k zásadním koncepčním odlišnostem není možné provést 

rozsáhlejší komparaci. Na italskou právní úpravu bychom měli nahlížet spíše jako na 

možnou inspiraci pro budoucí úpravu a současně jako na exemplární případ precizně 

provedené přeměny dualistického systému na monistický systém. 

Shrnu-li výše zmíněné, je zřejmé, že italská právní úprava účastenství je založena 

na monistickém systému a unitárním pojetí pachatele. V zásadě nerozlišuje mezi 

pachatelstvím a účastenstvím. Za účastníka považuje každou osobu, jež se kauzálně 

přičiní na trestném činu jiného, a to i v případě, že daná osoba je považována za trestně 

neodpovědnou anebo není potrestatelná.
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6. Shrnutí právních úprav de lege lata a úvahy de lege 

ferenda 

Shrnu-li výše rozebrané právní úpravy s ohledem na historický vývoj, nezbývá 

než konstatovat, že platná právní úprava účastenství v České republice nepatří mezi 

nejzdařilejší. V historickém kontextu obvykle jednotlivé novelizace ustanovení 

relevantních pro trestnost a trestání účastenství představovaly určitou genezi, zejména 

pak snahu o odstranění přežitků, ochranu společnosti a zamezení bezpráví. 

Současná úprava však není ztělesněním pokrokové právní vědy v oblasti 

účastenství, jak by se dalo rozumně očekávat. V mnoha aspektech je zastaralá, 

komplikovaná a ve svém důsledků zapříčiňuje vznik zákonných mezer. Taková situace 

může z určitého úhlu pohledu působit jako nepřímá tvorba bezpráví anebo snižovat 

důvěru v základní hodnoty, svobody a lidská práva zakotvená ve vnitrostátních i 

mezinárodních pramenech. 

Z obecného pohledu spatřuji nejzásadnější vady zejména v absenci kladení 

vhodného zřetele na problematické oblasti trestné součinnosti, zejména pak účastenství. 

Nicméně mohu konstatovat, že institut účastenství se metodou postupných kroků dostává 

do popředí zájmů, čímž dochází k postupnému ovlivňování právní úpravy, zejména ze 

strany členů soudcovského stavu. Rovněž mezi studenty práv roste zájem o zmíněnou 

problematiku. Na druhou stranu vůle zákonodárce ke změně právní úpravy, navzdory 

výše zmíněnému progresu, je mizivá. 

Zaměřím-li se na úpravu účastenství, dle mého názoru vyvěrají zmíněné 

nedokonalosti zejména z dualistické koncepce a restriktivního pojetí pachatele 

v kombinaci s přísnou akcesoritou účastenství. Dále též musím zmínit i vliv sovětského 

trestního práva, jenž přetrval dodnes. 

Dualistická koncepce již sama o sobě působí mírně problematickým dojmem a 

vyžaduje určitou propracovanost úpravy. V českém právu (od přijetí TZ 1961) je to však 

poměrně nešťastně umocněno užitím velmi přísné zásady akcesority. Takové pojetí, jak 

již bylo zmíněno podrobněji v minulých kapitolách, vyžaduje pro trestní odpovědnost 

účastníka nejen protiprávnost činu, ale i trestní odpovědnost a vinu pachatele. Důsledkem 

zmíněné kombinace dualistického systému a přísné zásady akcesority vznikají poměrně 
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nežádoucí jevy – zákonné mezery. Jako příklad lze uvést situaci, kdy jednání stejného 

druhu bude považováno v jednom případě za trestné (účastenství ve formě návodu na 

zločinu), v jiném za beztrestné (pokus účastenství na zločinu) anebo do třetice bude 

kvalifikované jako nepřímé pachatelství. 

Navzdory výše zmíněné kritice dualistického systému jej nelze zavrhovat. 

Zejména je-li kvalitně propracovaný a užívá zásady limitované akcesority, která nepůsobí 

tak zmatečným dojmem a současně eliminuje vznik zákonných mezer. Jako příklad nám 

blízké úpravy, a to nejen z pohledu geografického, uvádím věhlasný dualistický systém 

s limitovanou zásadou akcesority účastenství Německé spolkové republiky. 

V návaznosti na kritiku pojetí dualistického systému musím též zmínit koncepci 

jednotlivých forem účastenství. České trestní právo přijetím TZ 1961 zavedlo pro 

dualistický systém dosti atypickou tripartici forem účastenství v užším 

smyslu – organizátorství, návod a pomoc. Organizátorství, jak již bylo zmíněno, poprvé 

zavedl TZ 1961, a to po vzoru sovětského trestního práva. Tento přežitek z dob 

socialistického smýšlení společnosti považuji pro novodobou společnost, která se 

vymanila z nadvlády sovětského bloku, za nevhodný. Účastník – organizátor svým 

jednání sice nenaplňuje znaky skutkové podstaty jednotlivých trestných činu přímo jako 

pachatel, nýbrž jeho jednání (zosnování nebo řízení) představuje tak zásadní intenci na 

průběhu trestné činnosti jiného, že jej lze považovat za „hlavní postavu“ nebo „pána 

činu“, tedy pachatele (spolupachatele) dle dualistické koncepce. Platné české trestní 

právo nicméně považuje organizátora za pouhou vedlejší osobu – účastníka, s čímž se 

zásadně neztotožňuji. 

Tradičními dualistickými systémy je „řízení a zosnování trestného činu“ 

považováno nikoli za účastenství, ale za pachatelství. V zemích aplikujících monistický 

systém, jako je například Itálie, je takové jednání vzhledem k extenzivnímu výkladu 

pachatele rovněž kvalifikováno jako pachatelství. 

S výše vytýkaným též úzce souvisí i problematika trestání pokusu účastenství. 

Platné právo nezakotvuje zvláštní úpravu pro trestání účastenství ve stadiu pokusu, nýbrž 

jej postihuje na základě výslovného zákonného odkazu v rámci ustanovení o trestnosti 

přípravných jednání pachatele. Dané pojetí (užití stejného postihu za pokus účastenství 

jako za přípravná jednání pachatele) mohu z určitého pohledu označit za smysluplné, 
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jelikož pokus účastenství je materiálně přípravou. Na druhou stranu, vzhledem k omezené 

trestnosti přípravy a formálnímu pojetí trestného činu v českém právu považuji dané 

řešení za nevyhovující. Dle mého názoru platná úprava nedostatečně reflektuje materiální 

hledisko jednání účastníka. Trestání pokusu pouze v případě, že se jedná o účastenství na 

zvlášť závažném zločinu, o kterém zvláštní část zákona stanoví, že je jeho příprava 

trestná, shledávám nedostačujícím prvkem ochrany společnosti (omezená kvantitativní 

rovina). Rovněž za nevyhovující považuji aplikaci předmětné úpravy na případy tzv. 

nezdařeného nebo nadbytečného návodu. V důsledku platné úpravy je návod 

(nadbytečný, nezdařilý) trestný jen v omezeném okruhu případů, ačkoliv návodce učinil 

vše, co zamýšlel. A proto nesouhlasím s formálním pojetím trestného činu, které stanoví 

jakousi úměru mezi pachatelstvím ve stadiu přípravy a pokusem účastenství a 

nezohledňuje další aspekty typické pro účastenství. Zastávám názor, že účastenství ve 

stadiu pokusu by mělo být trestáno nejen s ohledem na právem chráněný zájem, jenž 

ohrozilo, ale rovněž s přihlédnutím ke způsobu provedení a formě účastenství. 

Upřednostňuji kombinaci formálního a materiálního pojetí účastenství. 

Nyní opustím kritické úvahy a zaměřím se na možná řešení. 

Osobně jsem zastánce monistického systému, a to vzhledem k jeho jednoduchosti 

a jasnosti. Na druhou stranu nepreferuji čistý monismus v podobě formálního systému 

jediného pachatele, jako je tomu například v Itálii. Názorově se spíše kloním k rakouské 

právní úpravě, která je postavena na vnitřní diferenciaci pachatelství. Současně 

přiznávám, že vzhledem k určité podobnosti s dualistickým systémem se nejedná o zcela 

nekomplikovanou verzi systému, avšak při užití vytříbeného právního jazyka a 

propracovaného zákonodárství nepovažuji tento typ monistického systému za „vyhánění 

čerta ďáblem“. A proto v něm vidím určitou možnost inspirace budoucího zákonodárství. 

Na druhou stranu, tradičně užívaný dualistický systém není jednoduché 

přepracovat a tím změnit koncepci chápání pachatelství a účastenství. Taková změna by 

vyžadovala značné úsilí nejen ze strany zákonodárce. V případě zachování tradičního 

dualistického systému navrhuji alespoň uvolnění zásady akcesority po vzoru trestních 

předpisů před přijetím TZ 1961. Úpravu de lege ferenda bych doporučila vystavět na 

zásadě limitované akcesority, jež by vyžadovala pro trestní odpovědnost účastníka 
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naplnění znaku protiprávnosti činu hlavního pachatele. Nově by již nebyla trestnost 

účastenství závislá na vině a trestní odpovědnosti hlavního pachatele. Jako příklad 

soudobé vzorové úpravy, kterou by bylo možné se inspirovat, uvádím německé trestní 

zákonodárství. 

Pokud by zůstal zachován dualistický systém, doporučuji změnit tripartici forem 

účastenství na klasický systém duality – systém návodce a pomocníka. 

Organizátorství, jak jsem již zmiňovala, považuji za nevhodný prvek pro dualistický 

systém. Jednání, které by charakterizovalo zosnování či řízení, navrhuji postihovat jako 

pachatelství, případně spolupachatelství. Danou změnou by též byla odstraněna kritika 

spočívající v nedodržení vůdčí teorie o „panství nad činem“, případně „hlavní a vedlejší 

postavě“, jež je základním kamenem dualistického systému. Dalším pozitivním 

důsledkem koncepční změny by dle mého názoru byl adekvátnější postih účastenství a to 

za všech okolností, tj. nejen v případech, kdy je zvláštní částí tr. zák. povýšeno na 

pachatelství. 

Stanovení způsobu postihu pokusu účastenství je otázkou mnohem složitější. 

Inspiraci můžeme čerpat z mnoha zahraničních právních úprav, jež o problematice 

pojednávají různorodě. Pro utvoření jasného názoru na výše zmíněnou otázku, by bylo 

nutné provést hlubší rozbor. Na základě poznatků, ke kterým jsem dospěla, navrhuji 

alespoň následující námět.275 

Za nejzákladnější považuji vyřešit otázku, zda ponechat trestání pokusu 

účastenství v rámci ustanovení o trestnosti přípravy anebo jej vyčlenit do samostatného 

ustanovení.  Dále je rovněž nutné učinit rozhodnutí, které druhy pokusu by měly být 

trestány a které naopak ne. V neposlední řadě je nezbytné zaměřit se na zhodnocení 

vhodnosti užití formálního pojetí trestného činu z pohledu účastenství. 

Základním východiskem nové úpravy by dle mého názoru mělo být zakotvení 

ustanovení lex specialis, jež by postihovalo pokus účastenství samostatně. Další inspiraci 

                                                           
275 Kritikou postihu pokusu účastenství se srovnatelně též zabývá J. Říha. ŘÍHA, Jiří. Nová úprava forem 

trestné činnosti. In: O novém trestním zákoníku. Praha: Leges, 2009, s. 42-50. ISBN 978-80-87212-21-9. 
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pro novou úpravu bych hledala zejména v rakouském trestním právu276, které je založeno 

na trestnosti pokusu jak návodu, tak pomoci (organizátorství pokládám za vhodné zrušit, 

a proto se mu dále nevěnuji). Byla-li by zvolena cesta obdobná rakouské úpravě, považuji 

rovněž za žádoucí zakotvit ustanovení, které by představovalo materiální korektiv 

(případně vnitřní diferenciaci) a umožnilo tak adekvátní postih účastenství s ohledem 

nejen na následek jednání účastníka, ale i způsob provedení a formu účastenství. 

Právní úpravu účastenství, ačkoliv není kritizována ve větších intencích, by dle 

mého názoru bylo vhodné revidovat. Způsobů, kterými je možné provést nápravu je 

několik, stejně tak jako směrů, kterými by se nová úprava mohla ubírat. Nesporné však 

je, že se jedná o běh na dlouhou trať, a to nejen v důsledku nedostatečné snahy o změnu 

právní úpravy účastenství ze strany zákonodárce, ale i členů právní obce.

                                                           
276 V podrobnostech TRIFFTERER, Otto. Österreichisches Strafrecht - Allgemeiner Teil. 2. Aufl. Vienna: 

Springer Vienna, 1994. ISBN 9783709166475. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo poskytnout přehled geneze institutu účastenství 

na našem území se zaměřením na významné okamžiky v historii, analýzu jednotlivých 

institutů užívaných na našem území a rozbor platné právní úpravy v České Republice a 

Itálii včetně jejich vzájemné komparace. Konečným výsledkem mé práce bylo zamyšlení 

se nad nejkritičtějšími body naší platné právní úpravy účastenství a úvahy de lege ferenda 

o jejím možném budoucím směřování, založeném zejména na poznatcích získaných při 

tvorbě práce. 

V první části práce jsem se zabývala genezí institutu účastenství na našem území. 

Na základě historického výzkumu jsem dospěla k poznání, že první náznaky trestání 

účastenství můžeme datovat již do dob kmenové společnosti. 

Pozvolným vývojem se posléze z kolektivní odpovědnosti vyvinula individuální 

odpovědnost a z trestné součinnosti se vyčlenilo účastenství, které se postupně 

zformovalo do dnešní podoby. První samostatnou formou účastenství byla pomoc. Návod 

byl vyčleněn až později. 

Nejdříve bylo účastenství postihováno pouze v rámci jednotlivých kazuistických 

ustanovení. Později s přijetím CCC bylo poprvé uzákoněno účastenství jako obecná 

forma trestné činnosti. Důležitým milníkem bylo zakotvení zásady nullum crimen sine 

lege, nulla poena sine lege v trestním zákoníku Josefa II. z roku 1787. Dalším 

významným juristickým počinem bylo přijetí trestního zákoníku z roku 1803, který 

položil základy úpravy účastenství pro následujících sto padesát let. 

Neméně zásadní období nejen pro institut účastenství, ale i trestní doktrínu jako 

celek byla doba zrodu socialistické republiky. Události socialistického převratu vyústily 

v potřebu přijetí nového trestního zákonodárství, které by naplňovalo socialistické idey a 

zrcadlilo by věhlasné sovětské právo. Základním pramenem trestního práva hmotného se 

ve zmiňovaném období stal TZ 1961, který přinesl několik zásadních změn nejen 

z pohledu účastenství. Mezi nejzásadnější řadím zavedení trestnosti přípravných jednání 

všech trestných činů, zásadu přísné akcesority a zakotvení třetí formy 

účastenství – organizátorství. Tento inovátorský počin však zapříčinil přepjetí trestní 

represe a vznik mnohých nejasností v zákonné úpravě. 
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Postupné snahy o změnu však nenesly žádné významné plody práce a spíše vedly 

k těžkopádnosti a k zacyklení úpravy namísto k odlehčení a přehlednosti. Ani nový tr. 

zák. platný od počátku roku 2010 neučinil tlustou čáru za pozůstatky vlivu sovětského 

zákonodárství v oblasti trestání účastenství a se změnami spíše kosmetického rázu ji 

naopak převzal. S následky, které zapříčinila úprava účastenství v socialistickém TZ 

1961 se potýkáme dodnes. 

V další části práce, zaměřené na základní charakteristiku účastenství jsem dospěla 

k poznání, že institut účastenství se vyskytuje v mnoha různých variacích. Jeho 

rozmanitost je dána především mnohostí dílčích specifických právních úprav 

jednotlivých států. Vzhledem k získaným poznatkům mohu konstatovat, že základní 

odlišnosti jsou zpravidla odvislé od pojetí účastenství a pachatelství. Jednotlivá pojetí lze 

dle charakteristických znaků rozdělit do dvou základních systémů, a to monistického a 

dualistického. Monistický systém je založený na restriktivním výkladu pachatele, tj. 

nerozlišuje mezi pachatelstvím a účastenstvím. Dualistický systém je založen na 

rozlišování pachatelství a účastenství, která dále dělí na účastenství v užším a širším 

smyslu. 

Nicméně po učinění analýzy mi nezbývá než konstatovat, že je mi osobně bližší 

monistická koncepce. Na druhou stranu nemohu výslovně prohlásit, kterou z koncepčních 

variant lze považovat za vhodnou a kterou naopak za nevhodnou. Každá koncepce má 

své pro a proti a záleží jen na doktríně daného státu, jak s vybraným modelem naloží a 

k jaké dokonalosti ho vypiluje. 

V dalších dvou částech diplomové práce jsem se zaměřila na rozbor základního 

právního rámce účastenství v České republice a dospěla jsem k následujícím zjištěním. 

Platné české trestní právo je založeno na restriktivním pojetí pachatele a 

dualistické koncepci, která představuje po staletí tradiční systém rozlišování mezi 

pachateli a účastníky na našem území. Zjistila jsem, že se nejedná o typickou formu 

dualistického systému, jelikož platná právní úprava je založena na velmi přísné akcesoritě 

a atypické tripartici forem účastenství – organizátorství, návodu a pomoci. 
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Dále jsme se věnovala rozboru základních charakteristik jednotlivých forem 

účastenství jak v širším, tak užším smyslu a jejich problematickým aspektům. Na základě 

studia judikatury a podrobnější analýzy jsem došla k názoru, že platná právní úprava 

účastenství může působit značně zmatečně a hrozí zde riziko chybné právní kvalifikace 

jednotlivých forem účastenství zejména v užším smyslu. 

Nakonec jsem dospěla k závěru, že kombinace dualistické koncepce, přísné 

akcesority a nevytříbeného zákonodárství působí v naše systému značně těžkopádně, 

problematicky a někdy i zmatečně, a proto považuji revizi za více než žádoucí. 

V předposlední kapitole jsem se zaměřila na právní úpravu účastenství v Itálii. Po 

vyhodnocení získaných poznatků mohu konstatovat následující závěry. Italské trestní 

právo, jak jsem zjistila z rozboru ustanovení it. tr. zák., je založeno na zcela odlišné 

koncepci pachatelství. Italský systém je vystavěn na přísně monistické koncepci a 

extenzivním pojetí pachatele. Italská doktrína nerozlišuje mezi pachatelstvím, 

spolupachatelstvím, nepřímým pachatelstvím ani jednotlivými formami účastenství, 

nýbrž užívá zásadu rovnosti a formální systém jednotného pachatele. Italský monistický 

systém postihuje osoby, které se účastnily na činu jiného v rámci ustanovení o il concorso 

di persone nel reato, tj. o přispění osob na trestném činu. Účastníkem je dle italského 

unitárního pojetí každá osoba, jejíž jednání lze označit za kauzálně významné přispění na 

trestném činu jiného. 

V závěru práce jsem nastínila nejvíce problematické body platné právní úpravy 

účastenství. Tím se ukázalo býti zejména zakotvení dualistického systému za současného 

užití velmi přísné zásady akcesority. 

Dalším nedostatkem právní úpravy shledávám institut organizátorství jako třetí 

formy účastenství v užším smyslu, jelikož odporuje vůdčím ideám dualistického systému 

a současně nereflektuje zvlášť společensky nebezpečnou povahu zosnování a řízení 

trestné činnosti. 

V neposlední řadě považuji za problematické též pojetí trestnosti pokusu. Platná 

úprava postihuje pokus účastenství v rámci ustanovení o přípravě, jež je omezeně trestná. 

Dané řešení mělo být spíše dočasnou záplatou a zajistit uvolnění trestní represe to se však 

ukázalo jako značně nefunkční. Navzdory tomu však nedošlo k novelizaci daného 

ustanovení ani přijetí nové právní úpravy. Pokus účastenství je i nadále postihován 
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v rámci ustanovení o přípravě, v jejímž důsledku nejsou trestné veškeré pokusy, nýbrž 

jen ty, které jsou spojeny se zvlášť závažný zločinem, o kterém zvláštní část tr. zák. 

stanoví, že je jeho příprava trestná. Následkem nedostatku pozornosti věnované 

zákonodárcem oblasti účastenství nastala s přijetím nového tr. zák. založeného na 

formálním pojetí trestného činu absurdní situace nedostatečné reflexe materiálního 

hlediska účastenství ve stadiu pokusu. 

Shrnu-li výše zmíněné poznatky týkající se jak historických právních úprav tak 

platného práva, nezbývá mi, než podotknout, že úprava účastenství v České republice 

značně pokulhává ve vývoji a zasloužila by si větší pozornost zejména ze strany 

legislativců. Je to však rozhodně běh na dlouhou trať, jelikož míra ochoty k novelizaci 

úpravy je poněkud sporá. 

Doufám, že má práce poslouží jako ucelenější informační zdroj a tím přispěje k 

rozšíření povědomí o zmíněné problematice. 
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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na historický vývoj a základy platné právní úpravy 

účastenství v České republice. Práce se též stručně věnuje právní úpravě účastenství 

v Itálii. Účastenství je bezesporu jedním z nejproblematičtějších prvků trestního práva. 

Nicméně je jeho neopominutelnou součástí, bez které by nebylo možné naplnit základní 

účel trestního práva – ochranu společnosti. Navzdory výše zmíněnému, není účastenství 

věnována přílišná pozornost nejen zákonodárcem, ale i právní obcí. 

Cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na problematiku 

účastenství v užším smyslu včetně kritiky nejproblematičtějších aspektů platné právní 

úpravy. Zaměřuje se zejména na podmínky trestní odpovědnosti a základní 

charakteristiku jednotlivých forem účastenství v užším smyslu jak v české, tak v italské 

právní úpravě. Jednotlivé instituty komparuje a hodnotí. Upozorňuje na problematické 

aspekty a představuje možná východiska pro budoucí úpravy. Cíle diplomové práce bylo 

dosaženo analýzou právní literatury, judikatury a relevantních právních předpisů. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře 

s genezí institutu účastenství na našem území od dob kmenové společnosti po právní 

úpravu platnou do konce roku 2009. Vyzdvihuje zásadní okamžiky, které významně 

ovlivnily vývoj institutu a zdůrazňuje význam jednotlivých trestněprávních kodexů. 

Druhá kapitola pojednává o obecné charakteristice pachatelství. Definuje pojem 

pachatele, spolupachatele a nepřímého pachatele. Jednotlivé formy pachatelství 

komparuje a klade důraz na jejich vzájemné odlišení. Rovněž poukazuje na rozdílné 

prvky pachatelství a účastenství. 

Třetí kapitola se věnuje základní charakteristice trestné součinnosti a popisuje dva 

základní systémy pojetí pachatelství a účastenství – monistický a dualistický systém. 

Čtvrtá kapitola představuje čtenáři platnou právní úpravu účastenství v České 

republice. Nejprve definuje podmínky trestní odpovědnosti a zásadu akcesority. Posléze 

se zaměřuje na popis jednotlivých forem účastenství v užším smyslu – organizátorství, 

návod a pomoc. V závěru se zaobírá trestáním účastenství a zánikem trestnosti 

účastenství. 
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Pátá kapitola přibližuje čtenáři základy právní úpravy účastenství v Itálii. Hlavní 

část kapitoly je věnována rozboru relevantních ustanovení italského trestního zákoníku. 

Poslední část srovnává italskou a českou právní úpravu účastenství. 

Šestá, poslední kapitola, se věnuje zhodnocení platné právní úpravy účastenství a 

její kritice. Rovněž pojednává o úvahách de lege ferenda o možném budoucím směřování 

právní úpravy účastenství v České republice.
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Abstract 

The diploma thesis is focused on the historical development and the basics of 

current legal regulation of participation in the Czech Republic. The thesis also briefly 

devotes to the legal regulation of participation in Italy. Participation is undoubtedly one 

of the most problematic elements of the criminal law. However, it is an indispensable part 

of it and without which it would be impossible to fulfil the main purpose of criminal 

law - the protection of society. Despite the abovementioned, it is not paid sufficient 

attention to participation by the legislature neither by the legal community. 

The purpose of the thesis is to provide the reader a comprehensive knowledge of 

participation in the narrow sense, including the criticism of the most problematic aspects 

of the current legal regulation. It focuses mainly on the conditions of criminal liability 

and the basic characteristics of the individual forms of participation in the narrower sense 

in Czech and Italian legal regulations. This thesis compares and evaluates mentioned 

institutes. Points problematic aspects out and introduces possible solutions of future legal 

regulations. The aim of the diploma thesis was achieved by analysis of legal literature, 

case law and relevant legislations. 

The diploma thesis is divided into six chapters. The first chapter introduces the 

reader to the genesis of the institute of participation in our country from the time of the 

tribal society to the end of the year 2009. Emphasises key moments that have significantly 

influenced the development of the institute and accentuates the importance of individual 

criminal codes. 

The second chapter deals with the general characteristics of perpetration. Defines 

the term perpetrator, complice and indirect perpetrator. It compares forms of perpetration 

and pays special attention to their differentiation. It also points to differences between 

perpetration and participation. 

The third chapter attends to the basic characteristics of criminal cooperation and 

describes two fundamental conception of perpetration and participation - the monistic and 

dualistic system. 

The fourth chapter makes readers acquainted with the current legal regulation of 

participation in the Czech Republic. First, defines the conditions of criminal liability and 
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the accessory. Afterwards, it focuses on describing particular forms of participation in the 

narrower sense – commanding, instigating and aiding. In conclusion, it deals with the 

punishment and the extinction of punish ability of participation. 

The fifth chapter gives reader insight into basics of legal regulation of 

participation in Italy. The main part of the chapter is devoted to the analysis of the relevant 

provisions of Italian Criminal Code. The last part compares Italian and Czech legal 

regulation of participation. 

The sixth and last chapter, represents the assessment of the current legal regulation 

of participation and its criticism. It also deals with the de lege ferenda considerations 

about the possible future heading of the legal regulation of participation in the Czech 

Republic. 
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